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الرحيمالرحمنهُّللابسم

مةمقلى

مناشعياءسفرأن-بحثنحوالباحثعاطفةعنمتجردأ-أؤكدأنأستطيع

لاالباحثينلدىأهمية-جميعأكثرهايكنلمان-القديمالعهدأنبياءأسفارأكثر

القديمالأدنىالشرقمجتمعتاريخفيباحثبهالاستث!هادعنيستغنىيكاد

يتلوناليهودلدىمقدسوالسفر،الأديانلتاريخدارمىيغفلهولا،دينيأأومياسيأ

يعتبرونه)ذقداسةكئرالمسيحيينولدى،صلاتهمبركاتفيآياتهمنكثيرأ

ويوحنا.ولوقاًومرذىمتىبعدالأناجيلخاص

الأنبياءأسفارجميعفاقتالتياصحاحاقهكثرةالىترجعلاالسفروأهمية

فتراتاحدىفيالهامةالسياسيةالأحداثمنللكثيرتعرضهالىترجعوانماعددأ

مثلآنذاكالكبرىالعالميةالقوىتصارعمناصرائيلوموفالقديمالأدنىقر!ثلا

.وفارسوبابلومصرآثورقوة

بنيوعلاقةالبهوديةالعقيدةأطوارمنجديداًطوراًبعكسالسفرأنكما

.بهوهب!لههماسرانبل

المملكةفتراتأكثرمنالنبياشعياءفيهاعاشالتيالفترةكانتولما

والسياسةوالأخلاقالدينمستوىعلى،وانهيارأوقلقاَاضطرابأالقديمةالإصرائيلية

.،القديماليهوديالكيانوأزمة)شعياءالنبي8البحثعنوانيكونأنآثرتفقد

لريدالىأدتحتىآنذاكاليهوديالمجتمعفيالأزمةهذهتحكمتفقد

منهمالباقيةالبقيةسقوطثم،يفرو!ثآلاأيديعلىال!ثمالفيمنهمأسباطعرة

المعبد.وتخريبأورشليمتدميربعدبابلفيأسرىالجنوبفي
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النبييدعلىالملكيالنظامبدايةمعبدأتقداليهولحيالكيانازمةوكانت

الملكيالنظامقيامبدايةفيهتناولتبمدخلللبحثامهدأنرأيتلذلكصمويل

هذايكونلاوحق..السبيحتىملركهواهمتاسيسهوكيفيةقيامهوسبب

فيهاهتماميجعلتفقد،البحثفيلهموجبلاوترفاًالقولمننافلةالمدخل

الناسوحياةوالسياسةوالدينالخلقيمسمماالملكيالنظامعيوبأهم)برازهو

الأولالبابفيووضوحأجلاءأكثربصورةالجانبهذاوأبرزتالنظامهذاظلفي

العبريالمجتمعفيالاجتماعيةالسلطةعناصركاحدالملكعنتحدثتعندما

القديم.

العبريين،عندالاجتماعيةالسلطةعنوانتحتالبحثمنالأولوالباب

الثلاثالسلطاتمنواحدةيتناولمنهافصلكل،ثلاثةفصولالىبتقسيمهقعت

.والنبوةوالملكيةالكهانةوهيآنذاكالعبريالمجتمعفيتمثلتالتي

فيليى،الآخرينالنظامينعلىسابقنظاملأنهابالكهانةبدأتوقد

الإنسانية.المجتمعاتصائرفيبلوحدهااسرائيل

عنتحدثتثم،الإسراثيليةالكهانةوأصلكاهنكلمةبتعريفوبدأت

علاقةبينتثم،ومخصصاتهموواجباتهمومراتبهم)صراثيلفيالكهنةواعأن

الأولىوالإرهاصاتالملكنناولتالكاهنوبعد.الملكبةبالسلطةالكاهن

منذللمملكةوالإداريالسياصيالتنظيمعنتحدثتثمموصشريعةفيللملكية

بنيملوكواكبتالتيالانحرافاتأهمإبرازحاولتذلكبعد،القديمتاريخها

وموقف،والدينيةوالخلقيةالسياسيةالنواحيتمسالتيوأخطائهم،)سرائيل

انقسامعواملبينتثم،الكهنةفيالمتمثلةالدييةالسلطةمنالملكيةالسلطة

التنافرومظاهربالآخرالمنقسمةالمملكةث!طريمنكلوعلاقةالموحدةالمملكة

تسربالىأدىمماالمجاورةللأممالملكيةالمصاهراتوأثر،بينهماوالتقارب

وكهنةلمعبدوكهنتهامعابدهاومزاحمةالإسرائيلىالمجتمعإلىالأممتلكديانات

اعتلاءنظامسادتالتيالفوضىثم،المقدسالكتابيرويكماالرببيت

مماالفرصوانتهازوالمؤامراتالخيانةطريقعنالشماليةالمملكةفيالحكم

الشمالية.المملكةفيالشعببينالاجتماعيةالعلاقاتعلىينعكسجعلذلك

منالشمالفيمنهبأفضلالجنوبفييهوذامملكةفيالحاليكنولم
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مملكةمناستقرارأأكثرالجنوبمملكةكانتلان،الاجتماعيةالانحرافاتحيث

تولتوجيزةفترةعداماداودنسلفيمتصلأيهوذاحكماستمراذ،الشمال

فيالملكيةالأسرةوسليلةشافاطيهوبنيورامزوجة()عثليافيهاالحكم

طويلأرم!سيلمالملكيللنلبمذبحةاستهلتهالذيحكمهاولكن،الئهممال

واصتمرت..أخزيابنيوآشحفيدهاوتتويجقتلهابعدداودأسرةالىالحكمرعاد

سلطةظ!ورمنبدلافكان،الأمروصاء،المملكتنفيوالانحرافاتالقلاقل

فيالسلطةهذهوتمثلتوالمحكومينالحكامانحرافاتوجهفيتقفمعارضة

الحديثجعلتولذلك،الملكيةعصرفيظهرواالذينبالأنبياءوأقصد،الأنبياء

فيظهرالذيالنبيهوهناالمقصودالنبيلأنالملكعنالحديثبعدالنييعن

وسلطةالملكسلطةالأخريينالسلطتينضدالمعارضةلواءليحملالملكيةعهد

وماالشعبحياةواقععنبعيدةالمعبدداخلوتقوتعتانكم!ثتالتيالكاهن

الأنبياءهؤلاءنسميلذلكال!رواتوتكوينالدينيةالطقوسبأداءمكتفية،يعانيه

الأزمة.بانبياءالمعارضين

..أليشعتلميذهثم)يلياهو()هوالنبريةالمعارضةمدرصةومؤسس

بنيعنداصيلةهيوهلالنبوةمعنىبمناقثةالنبيعنالحديثوبدأت

ومنالملكمنالنبيموقفعنتحدثتثم،عليهمدخيلةهيأماععرائيل

والاجتماعي.الدينيواثرهمالأزمةأنبياءوأهم،الكاهن

منالسانيالبابيجيءالاجتماعيةالسلطةعناصربيانمنءاه!نالاوبعد

الذيالأساسيللمصدرتحليليتوثيقيعمللأنهالثلاثةالأبواباطولوهوالبحث

منهماالأولكبيرينفصلينالىقسمتوقداشعياءسفروهوالبحثعليهيعتمد

منالسفرلغةيتناولوالثاني،تكوينهوتاريخوبناؤهوحدتهحيثمنالسفريتاول

منلأكثرهوأوواحدلمؤلفالسفركونعلىالحكمبهايمكنالتيالناحية

واحد.

الأولىوالثلاثينالتعةالإصحاحاتمجموعةتناولتالأولالفصلوفي

مؤلفهاالىالمجموعاتهذهنسبةوالمحققينالباحثينآراهضوءفيوبينت

فيهااختلفواالتيوالفقرات،لهاثابتتاريخعلىالعلماءاتفقالتيوالفقرات
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اطريقةباالأخيرةوالعشرينالسبعةالإصحاحاتتناولتثم،واضطرابهالغموضها

هوالأولفقطاثنينمؤئفيْينالىالسفرب!قسيمالقائلينآراءوعرضت،نفسها

وكانالثاني)شعياءاسمعليهأطلقالاسممجهولنبيوالثانينفسهالنبي)شعياء

يرونالباحثينمنمتاخرةمجموعةلرأيوعرضت،البابلىالسبيفترةفييعيش

منوهناك(66-55من)ى)صحاحاتهالثالث)شعياءهوللسفرثالثاًمؤلفاًهناكأن

مؤلف.منأكئرالىترجعالإصحاحاتمنالمجموعةهذهأنيرى

عملمنكلهالسفرأنويرونالسفرتقسيميعارضونالذينلآراءعرضتثم

.آموصبناشعياءهوواحدنبي

بينمقارنةوأجريتالسفرأسلوبكذلكاللغويالجزءفيثناولتثم

فقمت،السفروحدةتثبتمدىأيالىلنعرفالسفرأجزاءاسلوبخصائص

وأدورانهاكثرالتيالألفاظلبعضداحصاءوالجملالألفاظبعضبينبمقارنات

وحدةعدمأولوحدةاثباتهومدىهذادلالةمبينأالسفرأجزاءبعضفيانعدمأوقل

السفر.

الىوقسمتهللسفروالدينيالسياسيللأثرخصصتهفقدالثالثالبابأما

وموته،وعمرهنسبه،نفسهاشعياعنالحديثفيهتناولتالأولالفصلفصلين

تسموامنوأشهر،بعدهأوقبله،القديمالعهدفيالاسمبنفسغيرهتسمواومن

فيوماركتهالمملكةفيالسياسيدورهعنتحدثتثم،اليهودمنبعدهباسمه

السياسية.وأهميتهعصرهأحداث

ذا،السفرفيالدينيةالأفكارلأهمفيهعرضتفقدالدينيالجانبأما

لفكرةتعرضتثم،والوحدانيةالقداصةوفكرةالسفرفي)عوه(طبيعةعنتحدثت

وأخيراً،اشعياعندالخلاصومفهرمالنكبةمفهومعنتحدثتثم،الربيوم

للمسيحوالمسيحيةاليهوديةمنكلوتاويلالسفرفيالمسيحانيةفكرةتضاولت

اشعيا.إليهاشارالذي

البحث.نتائجأهمفيهاأوجزتبخاتمةالبحثأنهيتوأخيرأ

9989بوليو22فيبيروث...التوفيقوليوالة
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الرحيمالرحمناللهبسم

مدخل

العبريالمجتمعفيالملكيالنظامنشأة

البابليبالسبيانهيازهحتى
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مننزوحهمبعداختاروهالذيالسياصالنظامهيامرائيلبنيعندالملكية

فلسطبن.فياستقرارهمومحاولة،كنعانأرضالىالتيه

البلادأهلمنكبيرةمقاومةتلقىفلسطينفيالاستقرارمحاولةوكانت

هجراتفيوفدواالذينالمغتصبيناولئكعلىغاراتهمسلطواالذينالأصلين

لهانما،سلميطابعذاتالهجراتهذهتكنولم،موصخليفةيشوعقيالهتحت

يبقلم،ملوكهاوكلوالسفوحوالسهولوالجنوبالجبلأرضكليشوعضْرب"

ضربقديشوعأنلنايذكر(24-7:11)يشوعسفر)نبل،(؟"8شاردأ

.؟اسرائيللبنيأرضهمومفكالأرضمنالبقعةتلكفيملكأوثلاثينراحدأ

المغتصبةالبلادقلكأهلفيالمقاوهةروحتستيقظأنالطبيعيمنوكان

الأرضتلكفيبالبقاءتشبثواالذينالغاصبينهؤلاءعلىغاراتهمفيثنون،بعدفيما

وحرمانهم،مصرفيبؤسهم"بعد،الأرضأصحابمنيلاقونهمامحتملين

الهزيلةالذئابمنكقطيعوصارواوأقنطهم،بينهمجمعمما،التيهفيالهائل

.(2"المدنمنحتىالاقترابالىالجوعدفعهاالتي

منكثيرفيمتفقةغيرعشائرالىمقسمأ،فذاكاليهوديالكيانكانولما

يظهرأن،الأرضأصحابمقاومةأماملصمودهمالضروريمنأصبح،الأحيان

يحاول!همكأ؟ثثقاضيأْيسمىعسكريحاكمأوقائدلآخروقتمنبينهم

فيالثباتمه!كميى!ح،الممزقشملهمولىعمفهموتوحيدقومهكلمةجمع

.40:10لوع(1)

.35:الأولىالحضاراتتاريخفياليهود:لولونجوشات(2)
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وقد،والفجورالوثنيةفيالانزلاقالطاقةقدرويجنبهمإليهانزحواالتيالأرض

جيرابنا!ود"مثل،القديمالعبريالمجتمعفيالقضاةهؤلاءمنالكثيرلمع

عمونبنيمعالمؤابيعجلونحلفمناسرائيلبنيخلصالذي"البنياميني

.(1)سنةعشرةثماني)سرائيلبنياستذلواالذينوالعماليق

"دبورةآتدعىنبيةعندهمظهرتبل،الرجالمنقضاتهمجميعيكنولم

الوقتفي،(2)مهلل!قضيانرايمجبلفيإسرائيلبنوإليهايصعدقاضيةوكانت

إسرائيلبينجيوشدبورةمعيقودكذلكقاضياً،نوعمأبيبنباراقفيهكانالذي

كانتالتيودبورةلباراقالنصروكان،وعتادهبمركباتهكنعانملكجث!لإخضاع

نصوصمنمكتوباًإليناوصلماأقدممنتعتبر)3(ترنيمةالمناسبةهذهفيلها

.(4)القديمالعهد

وكانتمنسىسبطمن"يؤاشبنجدعون"أيضأ)سرائيلبينقضاةومن

اسراثيللبنيانتصروقد،أسرتهأصغروكان،(0)8منسىفيالذلىهي"عشيرته

لأنه"يرُبعَل"لقبعليهأطلقوقد،إسرائيلبنومنهمضجالذينالمديانيينعلى

.ومذبحه)6(وساريتهالبعلمعبدهدم

جدعونأبوهاتخذهامُ!ريةمنوكان8أبيمالكآابنه"جدعون"خلفثم

واستبدت،ولدأالسبعينعلىيربومامنهنأنجباللائيالكثيراتنسائهضمن

ولم،أخوالهمعباتفاقجميعأإخوتهفقتل"أبيمالك"عندبالحكمالانفرادشهوة

باختفائهالمذبحةمنونجافيهمالأصغركان8يوتام"يدعىواحدسوىمنهميبق

منبتخلصه"أبيمالك"عندوالتسلطبالحكمالانفرادشهوةتقفولم،بعيداً

مابهموفعل،شكيمأهلمنالمذبحةتلكفيمساعديهعلىانقلببل،)خوته

.4T-14:3:قضاة(1)

.ه:4:تضاة(2)

.28:ومذاهبهأطوارهالإصراهيليالدي!الفكر:ظاظاحسندكتور(3)

.القضاةسفرمنالخاصالإصحاح(4)

.15:6:قضاة(5)

.6:25:قضاة(6)
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،آنذاكالبربريالمجتمعلذلكصورةيعطيناالعملهذاكانلهاذا.ب!خوتهفعله

ملكهماقامواالذيناسراثيلبنيملوكبعضعندبعدفيماسيتكررالخلقهذان!ف

انطلاقاستدعىمما،منهموالمقربينإخوتهمدماءعلىسلطانهمووطدوا

الملكية!دطوالالعبريالمجتمعفيالفسادلمظاهرالمعارضةالنبويةالأصوات

تمثلتقدهذاأبيمالكعهدفيالاجتماعيةالمعارضةكانتولقد،زوالهاوبعد

حتىيقتلهبأنغلامهفأمرفشجته"أبيمالك8رأسعلىرحىبشقألقتامرأةفى

."...(1)قتلتهامرأةإنيقاللا

القضاةحكمفيالانحراتمظاهرمنمظهرأيمثلوحده"أبيمالك8وليس

منعصابةوجليس،زانيةامرأةابنوهو،(2)"الجلعادييفتاح"بعدهجاءفقد

علىفساومهم،العمونيينغاراتمنليخلصهم)سرائيلبنوإليهلجأوقدالأفاقين

العدومعمفاوضاتفيوظل،بالعمونيينظفرهوانعليهمرئيسأينصبوهبانذلك

للربذبيحةيلقاهمنأولنذرأنهوكان،مفاوضاتهفثلتحيناليهمعبرحتى

فيهاوعدهنفذولكنهفحزن،منتصرأعودتهبعدللقائهخرجمنأولوحيدتهفكانت

بربريأكونهجانبالىوثنيأهذاعملهفكان،منهطلبتكماشهرينمهلةبعد

همجيأ.

روحهممنقدراًجلدتهلبنيأعادقويأمحاربأكانفقد"قنازبنعثنيثيل8أما

الأرضفاستراحت"آرامملك"رشعتايمكوشان"علىانتصرحينالمعنوية

.(3)"سنةاربعين

وأ"الجبارشمشون"هوالأممأساطيرفيإسرائيلبنيقضاةأشهرومن

لهكانتوقد،(4)"البطنمناللهنذير"وهو،دانسبطمن"مَنُوْحْبنشمشون

اياميُرجعالمقدسوالكتاب،الجبارةبطولاتهفيهاظهرتالفلسطينيينمعجولات

.54-52:9:قضاة(1)

.39-11:25:تضاة(2)

ء11-3:10:قضاة(3)

.13:اءلاصحاحالقضاةفي8،شمثونمرلدتصة(4)
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وظل،(؟)الفلسطبنباتاحدىمنالزواجفيرغبنهالىالفلسطينببنمعشمشون

حينالفل!طينيينمنغفيرجمعمعماتحتىسنةعشريناسرائيلبنييحكم

بصؤ.لفقدانتقاماًالمعبدعليهمهدم

الذي8الجلعادييائير8أمثالمن)سرائبلبنيعلىالقضاةمنكثيروتعاقب

قضاءبعدسنواتسبعقضالذي"أبصالون8و،سنةعشرينلهميقضيظل

،ابصالون8بعدسنينعشرالقضاءفيوظل"الزبولونيأيلون"و"يفتاح8

.(2)"أيلون"بعداعوامثمانيةالحكمفيوظل"الفرعتونيهليلبنعبدون"و

بأربعةقدرهامنفمنهمالقضاةلعهدالزمنيةالمدةفيالمحققوناختلفوقد

ومنهم،(4)الزمانمنبقرنينقدرهامنومخهم،(3)التوراةنصعلىاعتماداًقرون

العبريةالقبائلغزوزمنتحديدلصعويةنظرأالتحديدصعوبةالىأشارمن

شغلالزمانمنبقرنالقضاةعهدحددالباحثينبعضأنكما،(ْ)لفلسطين

.القضاةسفرفيالقصة(؟،

I.241كتابهفيهنريمتييلاحظ(2) Matthew Henry' s Commentary, Pلمالقضاةعهدفيالحكمثرفن

عوذا(1):همأسباطثانيةفيمرأكانولكنهبعدفيماحدثكافقطيهوذاعلىمقصورأيكن

جدعون)مني(4)،(باراق)نفتالي(3)،(جيرابن)هود)بنيامين(2)(أبصالون،عثثلي)

(8)،(ثثمون)دان(7)(ايلون)زيولون(6)،(تولع)ي!عر(5)،(عبدون،يفتاح،وأبيالك

.(وصمويلعالي)لاوي

.(آشرأو)جاد(3)شمعون(2)رأوبين(1)فهمالقضاةحكمفياحديمثلهالمالتيالأسباطأما

كتابهفيهنريتيوأما،325عى3ص،القديمالأدقوالرقمصر:ميخائيلنجيبدكتور(3)

241.Matthew Henry' s Commentary, Pآد.لايتاحصاءحسبعامأ299بالقضاةعهدتدرفقد

نفتاليبنباراق(3)(صنة80)بنيامينبن)هود(2)(سنة40)عوذابنعثنيثيل(1):كالآتي"فوت

يساكربنتولع(6)(شوات3)جدعونبنابيالك(5)(منة40)منيبنجدعون(4)(سنة04)

بن(أبصالون)أبصانمنوات()9(6)منيبنيفتاح(8)(سنة22)منيبنيائير(7)(سنة23)

(؟2)(سنوات8)إفرايمبنعبدون(11)(سنوات01)زبولونبنأبلون(01)(سنرات01)يهوذا

.(سنة20)دانبنشمشمون

الايمون:ظاظاحسنؤكتور،140ـه:القديمةالساميةالحضارات:موسكاتيسبانينو(4)

تقريبأ.ونصفبقرنينالفزةوحدد80ص،ولغاتهم

.37ـهجفريزعننقلأ34ـه:القديمفلسطينتاريخ:خانالإسلامظفر(5)
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الحاديالقرنمنالأولىالأرباعوثلائة.مقر!ثعالثانيالقرنمنالأخيراَلربع

يرجعونفإنهمترونأربعةامشرالقضاةعصربأنالقائلونوأما،(1).مقعشر

.(2،..مقعشرالرابعالقرنالىلفلسطينألامرائيليالغزو

المدىمحدودةعارضة"(3)"مرسكاتي"يقولكماالقفاةسلطةؤكانتَ

الحياةبهتتميزالذيالبدويالنظامفيالقباثل)مجماءبسلطةوتذكرنا،لي2لهندة

عنهماللهرضاعلىأساساًتقومالسلطةهذهوكانت،القديمةمراحلهافي1لامية

."(4)الربانيالرضابعصرالفترةتلكيسمونالباحثينجعلممالهموتأييده

ضوءعلىالقضاةعهدابانالعبريالمجتمعحقيقةاستجلاءأردنااذاولكنا

وفيالصففيوتشتيت،وحروبقلاقلعصرلوجدناهالقديمالعهدفيذكرما

يعرفونلافهم،المثالبهذهلمعالجةالاالقضاةهؤلاءظهوريكنولم،الكلمة

اسرائيلبنوفعل"فقد،عليهمالأزماتواستحواذالداثدعندالأالربطريق

منأخرجهمالذيآباثهمالهالربوتركوا،البعليموعبدوا،الربعينيفيالشر

وسجدواحولهممنالذينالشعوب،لهةمن،أخرىآلهةوراءوساروامصرأرض

.(ْ)8الخ...وعثتاروتالبعلوعبدوا،الربوأغاظوالها

لهموسشردصفوفهميقودقاضبينهممنفيقومالأزماتبهمتحلفكانت

،بائهممناكئرويفسدونيرجعونكانوا"القاضييموتوعندما،فقدوامابعض

وطريقهمأفعالهمعنيكفوالم،لهاوشجدواليعبدوهاأخرى،لهةوراءبالذهاب

(6)"القاسية

شنفقد،أو!مأالىسيءمنينحدرالقضاةعهدفيالعبريالمجتمعوظل

بقتاريخ:دروزهعز.ومحمد،286ـه2ص:الإنانيةالحضاراتتاريخفيمقدمة:باقرطه(1)

.148ص1ص:أسفارهممنامرائل

وجفريز.روبنونعنفقلأ34ـه:القديمفلطينتاريخ:خانالإملامظفر(2)

.141ـه،القديمةالايةالحفارات:موسكاتي(3،

المفحة.نذ!ال!ابقالمرجع(1)

.15-2:11:تضاة(5)

.2:19:تضاة(6)
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علىواستولواسيلونمعبدلهموهدمواشديدةحرباًاسرائيلبنيعلىالفلسطينيون

لغاراتيتعرضون،الفلسطينيةالغاراتجانبالىوكانوا،العهدتابوت

بينالفرقةفعلتهماالىبالإضافةوالأراميينوالعمونِنوالمؤابينالمديانيين

يكادمحد!قدمارمنالنجاةيحاولالشعبجعلذلككل،الداخليةصفوفهم

عنهموتدرأصفوفهموتوحد،شملهمتلمطريقةفيبعضهمففكر،يفنيهم

بأنوطالبوه"النبيصمويل"،قضاتهمآخرالىفتوجهوا،دمارمني!هددهمما

المحدقةالأخطارأمامالصفوفويقود،الأمرزماميتولى(؟"ًاكلمعليهميقيم

الملكي.بالنظامالعبرلينعهدأولذلكوكان..بهم

ثم

A
w

ا+"ةط!ا+.لإمطلأىلأ

!تبق

ثعتدين

.20-6:8،19:اولصمويل(1)
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الموحدةالمملكة

(سلي!ن،داود،ث!اءول)
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Li-1044))1(شاءول 1. 2 qم.)

يذكرالتاريخكانوإذا،العبريةالملكيةتاريخفيملكأولهو"شاءول"

مؤسساً!النبيصمويل"يذكرالتاريخفإن،إسرائهلبنيلملوككفاتحةئاؤول

حينإسرائيلبنيشيوخرغبةعلىنزلفقد،العبريالمجتمعفيالملكيللنظام

ويخرج،لهميقضي،الشعوبسائرمثلعليهمبملكمطالبينإليهتوجهوا

رغملرغب!همالامتثالمنبداً"صمويل"يجدفلم(1)حروبهمويحارب،امامهم

وشتولي،خدمأبينهممنسيتخذالملكبأنلهموتحذيره،ذلكعلىاعتراضه

مطلبهعلىصممالشعبولكن(2)وأموالهموماشيتهموكرومهمزروعهمعلى

آبيا""و"يوئيل"صمويلابناومنهمالقضاةفسادمنراوهمابعدوبخاصة

مالابلالربطريقفييسلكاولمقضائهمافيضلاواللذان،سبعببثرالقاضيان

.القضاء)3(وعوجارشوةوأخذاالكسبوراء

القديم-العهديروي-كمااخيارهوكان،ملكأا""شاءولالهمصمويلواختار

عنيبحث"ليسبنشاؤول"خرجمنذللقصةالعامالجوأنإلاْ،أيهلاًارايخا

ذ)،ملكأاختيارهفيوافرنصيبلهاكانالمصادفةبأنيوحي،الضائعةأبيهأتن

توافرهايجبالتيالمقوماتمنعاليةدرجةعلىيكنلمأنهأثبتتتوليهف!رةإن

هيالفديمالعهدفيوردتكمامؤهلاتهكلوكانت،المنصبهذايشغلفيمن

فماكتفهمن،منهأحسن)سرائيلبنيفيرجليكنولم،وحسن،!ثاب":أنه

22:أولعمويل(1) _ r. : A.

18أوصمولل(2) _(-: A : J.

(r)3:8:أولعمويل.
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رجليكونلأنالصفةهذهأهلتهوربما،،؟)"الثعبكلمن(طولكان،فوق

الذيناسراثيلبغيأعداءجميعحاربفقد،سياسةرجليكنلمولكنه،حرب

ملوكأيضأوحارب،والأدوميينوالعموميينالمؤابيينحارب،يهددونهمكانوا

يدمنإسرائيلبنيينقذأنواستطاع،العماليقعلىوانتصروالفلسطينيينصوبة

ناهبيهم.

فئاتمنالكثيرعليهأثارمما،شاءولفيهأخفقفقدالسياسيالجانباما

وهولهسندأهمبذلكففقدالمقةمنهفحب"صمويل"عليهوأحفظ،الشعب

بينالعلنيالصدامبدأوقد،ملكأتتويجهتمبمقتضاهالذيالثرعيالدينيالسند

لنفسهشاءولاعطىحين،الفلسطينيينعلىالهجومليلة،شاءولوبينصمويل

والحادث،(2"الدينيصمويلعملصميممنهوالذيالمحرقةإصعادحق

ملك"أجاج"عنبعفوه،صمويللسانعلىالربأمرشاءولخالفحينالثاني

يبدهاولم،والخرافوالئنيانوالبقرالغنمخيارمنالغنائمعنوعفوهعماليق

...(3)صمويلأمرهكماجميعاً

ملكاختيارعنبعدولهمالشعبإقناعفيأخفقحينعمويلأنولبدو

حتىلهتخفعدييةشخصيةالجديدالسلطةصاحبمنيجعلأنأرادعليهم

بانملكأمسحهقبلشاءولفنصح،المجتمعفيالأعلىالنفوذصاحبيكون

معهمويتنبأالربروحعليهفيحلالمرتفعةمنالنازلينالأنبياءزمرةمعليتنبأيذهب

بينرأوهالذينأنحتىصمويلأمرشاءولأطاعٍولقد،(8)رخآرجلإلىويتحول

بينأيضاًأشاءول،قيسلابنصارماذا"مندهشالصاحبهمنهمكلقالالأنبياء

.اًلثمفصارت(5)"الأنبياء

بخطرتشعرآنذاكصمويلفيالمتمثلةالدينيةالسلطةبدأتفقدذلكورغم

.2:9:اولصمويل(1)

.12-13:8:اولصمويل(2)

(r)10-15:3:أوللصموي.

.6،ه:10:أولصمويل(4)

.10:11،19:18،24:أولصمويل(5)
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معارضةفيصمويلبدأوبالتالي،المجتمعذلكفيالوليدةالملكيةالسلطة

منوكان،ضدهالشعبعواطفوشحن،وأعمالهآرائهوتسفيهالملكشاءول

منالكثيريتجنبأنالسياسيالدهاءمنب!ثيءيتمتعثاءوللوانالممكن

الكثيرينكراهيةازديادعلىساعدتأعمالعلىاقدمولكنه،لهالدينيةالمعا!ضة

صمويلسلطةعلىكتعديهالدينيالسخطيثيرمابعضارتكابهالىفبالإضافة،له

قبائلمنكثيراًعليهأثار"يسىبنداود،معكبيردورلهكان،المحرتةإصعادفي

العبردين.

استطاعإذ،الحربيةانتصاراتهأهمفي!شاءولالأيمنالساعدداودكانفقد

الذيالجبارالفلسطينسِنقائد"جوليات"يقتلأنالحداثةدورفىِبعدوهوداود

ذلكتقدمفلما،ساخرأمتحديأيقفوهورعبأمفيرجفونوجيشهث!اءولكان

لبنيالنصرتم،بسيفهرقبتهوجز،بمقلاعهالجبارجولياتوأردى،داود"الصبي

وتلهجوتتغنىترقصإسرائيلبنيجموعوخرجت،الفلسطينيينعلىإسرائيل

.شاءولبطولةبزتالتيوبطولتهداودبث!جاعة

وفكر،وكراهيةوغيرةحقدإلىيتحولبداودشاءولإعجاببدأعندئذ

نأعليهفعرض،داودعلىبهايتغلبطريقةفيأتباعهبعضلهفكراوشاءول

فطلب"(؟)عليهالفلسطينيينيدوتكونشرَكاًلهتكونحتى"ميكال"ابنتهيزوجه

أحدشاءوليحققوبذلك،الفلسطينيينمنغلفةمائةلابنتهمهراًداودمنشاءول

داودانتصرن!ف،داودعلىالقضاءهووالأهمالأولالهدف،صالحهفيهدفين

بمائتينلهأتىداودولكن،أعدائهمنماثةمنتخلصقدبذلكشاءولفسيكون

بنيوناثان"وأخوهاهيتحبهوكانت"ميكال"منداودوتزوج،المائةبدل

غضبيعلوكاننجمهعلوومع،الشعببينيعلوداودنجموأخذ"شاءول

مهارتهبفضلينجوداودولكنمرةعنأكثرقتلهفيففكرعليهوحقدهشاءول

كانالذي"شاءولبنيوناثان"وله"ميكال"حبوبفضل،ناحيةمنالحربية

منوالاختفاءبالهربوينصحهالسيئةأبيهنواياإليهوينقلأبيهشرمنداوديحذر

.18:21:أولصمويل(1)

23

http://www.al-maktabeh.com



الىففر،للهربزوجهالداودالاحتيالمن"ميكال"تمكنتكما،(1)وجهه

.(2)"شاءوليفعلهبمارأخبرهالنبيصمويلمعتقابلحيثالرامة

للكهنةمدينةوكانت"نوب"مدينةعلىبالقضاءأخطاءهشاءولجْوتثم

الكاهن"أخيمالك"لأن،فيها)3(ومافيهابمنالمدينةودمركاهناًثمانينفأباد

تلكالكهنةمذبحةمنينجولم.شاءولوجهمنفرحينعليهوعطفداودآوى

فيبعدفيما"للكهنةرئيساًصاروقد"أخيمالك"أبناءأحد"أبياثار"اسمهصبيالا

.داؤعهد

وواصل،ضدهالسخطتضاعفبل،قويأسنداًشاءولخسروبذلك

يوناثانوأبناؤههوالفلسطينيينأيديعلىنهايتهكانتحتىلداودتعقبهشاءول

كلامأجلمنالرببهاخانالتيبخيانتهشاءولفمات،وملكيشوع)4،وابيناداب

الربمنيسألولمللسؤالالجانإلىطلبهأجلومن،يحفظهلمالذيالرب

.(5)"يسبنداودإلىالمملكةوحول،قأماته

القديم-العهدروايةحسب-كانتشاءولشخصيةبأنالقوليمكنوهكذا

نظروبعدوذكاءبحكمةا"لأمورتصريفعلىوالقدرة،السياسيةالحنكةإلىتفتقر

حياتهمستهلفيالقباثلمعظمتوحيدفيتوفيقهرغمفإنه،بالعواتبوتبصر

منمنعهقدمملكتهداخلالمتعارضةالفئاتعلىالسيطرةعنعجزهأناَلإالملكية

أهممنيعتبرعنهنجموماداودمعنزاعهأنكما،سلطتهوتثبيتانتصاراتهتوطيد

نأويلز)7(يقرركذلك،(6)القويةالكهنةطبقةتأييدعنهأبعدإذسقوطهعوامل

.19:2:أولصمويل(1)

.19:18:اولصمويل(2)

.22:21:أولعمويل(3)

.10-6:1:ئانصمولهل،2:10،6:أولأيام(4)

.ثانصمويلفيوالثانية،أولأيامفيمنهماواحدة،غتلفتينروايتينثاءولموتفيأن!للاحظ(5)

.142ـه:القديمةالايةالحضارات:موسكاق(6)

.291ـه2ص:الانايةتاريخمعالم:ويلز(7)
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عهدفإنأمرمنيكنومهما.القضاةمنالنجاحفيحظأأوفريكنلمثاءول

.(1)سياسيكيانلهمكقومالعبرانيينتأريخبدايةيحددشاءول

ثم

A
،

!د+++ط!!!!"!عث

مخ!آئم!

ص!ننبق

ين

.288ـه2ص:الانسانيةالحضاراتتاريخفيمقدمة:باقرول(1)
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(.مق974-109حوالي)داود(2)

فهومتعددةأبعادذاتضخصيةأمامأنفسنانجدداودعنللحديثالتصديعند

الشريعةعلىالمحافظالدينورجلالذكيوالسياسي،الشجاعالمحنكالقائد

الرقيقالمتواضع،حينأالقاسيالمتجبروهو،الماهروالفنان،الفصيحوالأديب

أحياناً.

هوداودن!ف،ب!ث!اءولبدأتقداسرائيلبنيفيالملكيةكانتوإذا

كما)سرائيلبنيشعبوساس،دعائمهاأرسىالذي،لهاالحقيقيالمؤسس

العبريالمجتمعوظروفيتفقكيفما،آنذاكتكونأنالملكلسياسةينبغي

الأرضأصحابونضال،المجاورةالشعوبغاراتتحتالواقعالمفكك

فلسطين،فيالعبريونبهاقامالتي،،؟"الأولىالاغتصابعمليةعندالحقيقيين

أقدامهمتثبيتيحاولونالملكيةوبدايةالقضاةعهدإبانرأيناكماالعبريونوكان

القالرةالذكيةالقيادةإلىتفتقركانتمحاولاتهمولكنالمغتصبةالأرضتلكفي

المتنازعة.العبريةالقبائلوتوحيد،الجهودتنظيمعلى

أجلمنالعبريةالقباثلتوحيدفيالنجاحبعضعمادفقدشاءولكانوإن

داوديتعقببدأحينيدهمنأفلتقدالزمامأنإلأ،بهمالمحدقالخطرمواجهة

الفلسطينيالقائدمنخلصهمحينداودببطولةالثعبانبهارمنذمنهللتخلعس

شاءولمملكةفشلفيرئيسياًسببألداودشاءولتعقبوكان،"جوليات"الجبار

منهمالكثيربتعاطفوذلك،توحيدها!ثاءولحاولالتيالقائلعقدانفرطفقد

.38ـه:الاسرائيليالدي!الفكر:ظاظاحندكتور(1)

26

http://www.al-maktabeh.com



يعدلمشاءولفكرأنالىبالإضافة،الملكمنالمضطهدالشجاعالقاثدداودمع

لصدالتخطيطبينموزعأأصبحبل،الأجنبيةالأخطارمواجهةالىكلهموجهاً

كانانبعدمنهوالتخلمسبداودالظفركيفيةفيالتخطيطوبين،الأجنبيةالغارات

ارتكبهالذيالأكبرالخطاكانثم،شاءولقوةالىتضافأنيمكنقوةدارد

أجلمننوبفيالكهنةبمذبحةقامحينالمجتمعحقونرنفسهحقننثاءول

...داؤمعئيطفهم

التيالأمبابأهممنكانت،شاءولملكقوضثالتيالأعمالتلككل

.سنرىكماوثباتب!جاحالمملكةحكمليتولىداودأمامالسبيلمهدت

جاءكمانسبهبوعزوين!هيبنعوبيدبنى!َيبنهوداودداود؟يكونفمن

البنيناخوتهسابعوهو...السلامعليه)براهيمالى(2)القديمالعهدفي

أبوهسمىولذلكلحمبيتفيولأ،يهوذاسبطالىينتسبوهو(2"وأصغرهم

.آالبيتلحمهـبيَسْى"

:داودتتويج

القائدفهو،شاءولموتبعدالمملكةتوليفيلداودمهيأةالظروفكانت

حكمابانأعدائهمعلىللعبريينانتصارأعظمصاحب،المضطهدالمظلوم

كان،خلافتهحقيعطيهمماالسابقالملكدرعحاملكونهجانبالىوهوشاءول

واختار،البيتلحمييَئىبيتالىالنبيصمويلتوجهحينالربمنمختارأكذلك

نأكما،(3"الربباسم)سرالهلعلىملكأومسحه،السبعة)خوتهبينمنداود

لداودسانحةفرصةكانت،لآخرمكانمنوتنقلهشاءولوجهمنداودهروبفترة

حوله.فالتفواالعبريةالقبائلمنكثيرثقةيكسبأنخلالهااستطاع

.14-4:2:أولأيام(1)

لهوكان،داود،أوصم،رذاي،ئ!ثيل،(أوشمه)ضصر،أبيناداب،ألياَب:بالترتيبوهم(2)

.الثاقالاصحاح:أول(يام،9،17:13:؟6:أولصمويل،أبيجابل،مروية،هماأختان

.13-16:1:أولصمولل(3)
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توجهداودبسببفيهاومافيهابمنشاءولأفناهاالتي"نوب"تركأنفبعد

مدينةفمنحوه(2"الفلسطينيينرضايكسبأناستطاعحيث2جت"الى

وبيتإخوتهاليهاجتمعحيث"غدُلأم"كذلكوزار،فيهاليقيم(2)"صقلغآ

حكمعن،الممرورين،والموتورين،المدينينمنأربعمائةحولهوجمع(3"أبيه

زارئم،مؤابملكعندوالدبأودعأنبعد"يهوذا"إلىتوجهثمشاءول

ستمائةمع"قعيله"وغادر،الفلسطينيينبطض!منأهلهاخلصحيث"قعيلة8

فيجبلالىتوجهثم،(4)اهناكسيتعقبهشاءولأنعلمحينالمحاربينرجالهمن

ظفرحيث،(6)،جديعينبريةiثم(5)"معونبرية"الىاه!مو"زيفبرية،

وأخلاقية.دينيةلاعتباراتذلكرفضولكنهعليهالقضاءإمكانهفيبشاءولوكان

نأفما،للأولوخسارةللثانيكسبألداودشاءولمطاردةكانتوهكذا

داوديبايعونبجيوشهمالعبريةالقباثلرؤساءسارعحتىشاءولحياةانتهت

لنايصوراذالأولالأيامأخبارسفرمنعشرالثانيالإصحاحفينرىكمابالملك

فيهاتبرعايامثلاثةالاحتفالاستمرحيثداودبتمليكالشعبفرحةكانتكيف

)سرائيل،فيفرخكانلأنهوالرابالطعامبنفقاتالرؤساء

الفلطينى،جت"ملكمنخوفأابخوناصطنعحينالأولى،مرتين8جتالىداودذهبوتد(1)

عدوما8أخي!8لهمنحهاالتىصقلغفيأقامحينوالثانية،؟.:21:أولصمويل،معوكبنأخبى"

.6-ه:27:أولصمودل:اليهاطمأن

أعدحتىهذابعدنذكرولمتثردحبنداودوصكنهالضمعونعينتعوذاجنوبفيمدينة"صفلغ8(2)

.(20ص:المقدسالكتاب)أطلىالتىبعد)!كانها

,Bible.177«فيعنهاوجاء Pغربنجوبميلأ22بمسافةيبعدمعينغيرموضعانها!حولءل!اشه

lS)الصقالةن!فالمصريةالمنقولاتوحسب"جتا (The kklaالفلطينن،معحلففيقبيلةنت

صقلغ.فيحفظاسمهايكونوقد

(r)3-1:22:أولعمولل.

.13:23:أولملوك(4)

.26:23:أولصمويل(5)

.16-24:1،26:1:أولصمويل(6)
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الحكم:فيداودسياسة

كانحكيمةبخطرةحكمهفامشهل،شاءولسلفهأخطاءمنداوداستفاد

هدتعلىإسرافيلبنيكليجمعبأنملكهدعائمتثبيتالىوراثهامنيهدت

نفوسفيالأثربالغدينياًهدفأالهدتذلكجعل،هدفهنجاحيضمنولكيواخ!

وكل،والمئاتالألوفقوادداودفث!اور"،الربئابوتإعادةهوذلك،!جماعة

الربمنذلكوكان،عندكمنَح)نْ:ب!سراثيلجماعةلكلداودوقال،رئيس

ومعهم،إسرائيلارضكلفيالباقينإخوانناالىجهةكلالىفلنرسل،الهنا

لأننا،إليناالهناتابوتفنرجع،إليناليجمموامسارحهممدنفيواللاويونالكهنة

إلىمصر""شيحورمناسرائيلكلداودوجمع...شاءولأيامفيبهلأ!ئُنلم

.(؟)،يعاريم"قريةمنالهبتابوتلياتواحماةمدخل

كماتحقيقهفيشاءولفثلعظيمدينيأملبتحقيقحكمهداودبدأوهكذا

امورفيمعهوالدينيةالعسكريةالقياداتو)شراكالأمرفيبالتثاورحكمهبدأ

استغلهرائعموكبفيبالتابوتعادوا،واحدةرايةتحتالجميعوجمعالمملكة

شاءرلمنالموتورينالدينيةالسلطةذوينفوسفيلنفسهالتمكينزيادةفىِداود

الكهنةزيارتدىوقد،اللاوفي)2(علىمقصورأالتابوتحملشرتجعلبأن

جعلمما،أورشليمالتابوتدخلحتى(3)واللعبوالرقصالغناءيشاركهم

.(4)"قلبهافيتحتقره"زوجنه،ميكال8

يضمنأنأرادلهانما،وحمسبالعملذلكفيوسياستهداودذكاءيظهرولم

فطبقمملكتهوبناءأقدا.ءلسّبيتفيهايتفرغسلامقرةحكمهبدايةفيلنفط

تابعأبصفتهيحكمفترةظلفقد،أعدائهمععلاقتهفيحتىالمسالمةسياصة

كله.السادسالإصحاح:ثانص!ويل،ه-13:1:اولأيام(1)

.15:2ة(ولأيام(2)

(r)15:27،29:أولايام،14:6:ئانصمريل.

الرباجلمنهذاع!لهبأنفأجابهاالفهاءعمليعملبهذابانهيكالووصفته15:29:اولأبام(4)

0:622:ثان)سولضاؤلأبيهادوناخنار.الذي - Y).
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أنهلهموأظهر-الأموريينبقايامنوهم-الجبعونييندعاأنهكما(1)للفلسطينيين

مالهمونفذمعهمف!فاوض،بهمشاءولفعلهعماويكفريسترضيهمانيريد

.جانجهم)2(منأمانفيوأصبحأرادوا

تعاطفواقد"جلعاديابث!"أهلانعلمحينداودسياسةحسنظهركذلك

مباركون8:قائلأرسلهاليهمفأرسل،موتهبعدجثتهودفنواشاءولخصمهمع

.(3)"فدفنتموهشاءولبسيدكمالمعروفهذافعلغقدإذالربمنانتم

استطاعحيثلام!ثلافيالعبرلهينقبائلبقيةعلىسلطانهيبسطأنارادثم

انبعدأبنيرقائدهبمساعدةأبيهموتبعدعليهميسيطرأنشاءولبن"ايشبوشت"

(1)عامينلمدةالأردنشرقيقعماكلعلىملكأإيشبوشتوظل،"عانيمبهعبر

ايشوشت88منلنفسهينتقمأنائدهقفارادأبنيرقائدهوبينبينهخلافدبحتى

فيوداودابنيربينالتفاوضوتم،إليهالشمالقبائلضمعلىداوديساعدبأن

ويدصداودقواداحديديعلىمصرعهلقيأبنيرعودةوعندالأمرذلك

تمردثم،(5)ورثاهعليهداودفحزن،بينهماكانتلعداوةصرويةبن،يؤاب"

اظهرولكنهداودالىبرأسهوذهبا،نائموهوفقتلاهعليهإيشبوشتبيتمناثنان

قافدهجثةمع"ولشبوشت"رأسودفنبقتلهمافامرالنكراءالفعلةلهذهغضبه

.داودصلطانالىالشماليةالقباثلآلتوبذلك.(6)حبرونفي"ابنير"

ال!اع!ةالحضلرات:وعوصكاق،288ص2ص،القدكةالحضاراتناريخفيمقدعة:باقرول(1)

.143ـه:التديمة

ففي،ثاءولانجةبميكاليختصفيماالروايةفيخلطأنجدالقصةهنهوفي9-21:3:ثانععوسل(2)

ومؤلاهالمحوليبزْزلايبنعلرشلمنابناءخمةفاثاءولكانابنةميكالأنيروى21:8:ثانصمويل

نأ:ئانسولفينجدئم،ثاءولمنللثأرقلوهممبعةشنللجبعوفِنداودطصهمالخصةالأبناء

انيدكر،20-19:؟A:أولصمويلفيوكذلك.موكايومالىولدلهايكنلمضاءولابنةميكال

داودأجتفقديكالأما8ميرابآأخقاصتزوجوانما،ميكالمنيزوجلمبرزلايبنعدرئيل

ويىلأثىبنلفلطثليزوجهاف!نه،داودزوجهاعلابوهاضاءولغضبحينوحق،وتزوجته

.(15:3:ئان)عمويلبرزلايبنلعلرئيل

.7-ه:2:ثانعمويل(3)

.؟ه:2:ثانصمويل(4)

.35-25:3:ثانععمويل(5)

.12-7:4:ثانصمول(6)

http://www.al-maktabeh.com



وحدةعلىيحافظأنأرادالشمالقبائلعلىالسيطرةلهتمتأنوبعد

،والجنوبالشمالفيالقبائلجميعيتوصطموقعمنسلطانهيوطدوأنالمملكة

الصاعدةقوتهاقتضتحيث"العاصمةاختيارفيوفقأنالتاليةخطوقهفكانت

والجنوبيةالشماليةالقبائلتوحيديمكنهحتى،محايدةمنطقةفيلهعاصمةاختيار

بقوةمنيعةكانتالتي"أورشليم"اليبوسيينمعقلاختيارالىالأمروانتهى

عليهاأطلقثم،(1)".مق3000منذشغلوهاوالذينعنهاالمدافعينأضحابها

الهيكلعليهاليشيدفسيحةمساحةبهاوأعد(2"،داودمدينة"اسمذلكبعد

صورأهلمنساريينأيديعلىالملكيقصرهفيهاوبنى،(3)المقدس

94-980)حيرامملكهابمساعدة Vبدأتحيراممعداودوبصداقة(.مق

بعداستمرتثمصليمانعهدفيدعائمهاوتوطدتالمملكتينبينالعلاقات

فيصورومملكة"اسرائيل"الثمالمملكةبينفيماوتدعمت،المملكةافقسام

ا!برالدورصاحبة،)يزابيل"منتزوجالذي)مرائيلملك"".آحابأصرةعهد

اصرائيل.فيالوثنيةخومهاعبانفشرفي

ولاقبلهالمملكةتبلغهالمجهاتالىمملكتحدودمنداودعسو*دقو

آدومعلىاستولىكما،الفلسطينيينخطرالبلاديجنبأناصتطاعاذ(1)بعده

التجاريالطريقعلىالسيطرةمنتمكنآدوموبغزوه،دمشقوغزاوعمونومؤاب

توطيدعلىداودعملالدينيةالناحيةومن.(5)العربوبلادالامبلادبينالهام

مكانألهوأقامالمملكةفيالرسميةالعبالةهيعبادتهوجعل8يهوه"مكانة

للعبادة.

(1)65.n: The Archaeology of O.T. Pسه!R. K.H

(Y)18،؟7ـه،داودمدينةأماولمدينة،القدس:ظاظاحندكورانظر.

أوسا.ماحسبسليمانلابئالعملهذانركولكنه،ذلكفيثحتدكانن)!ايكلداوديهدلم(3)

12:7:فانعويل،نلايانالنىبه

(4).66.Archaeology of O.T. Pه:6!ص!"R. K.H

مصاهرسثربيناحماةممرحتىالعقبةخليجمناقدتقدداود)مبراطو!لةأنهارشونبذكرجث

المصرية.الحمودعبراقدقدططانهأنالىأخرى

.289-2ص،القدكةالحضاراتناريخفيمفدمة:باقرول(5)
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الكاهنفالحقالبلادفيالدينيةالسلطةعلىحمايتهيبسطأنداوديفتولم

ذلكفيوتبعهالدولةاداراتمن)دارةالدينيةالهيئةمنليجعلوجاهدببلاطهالأكبر

السلطةتجا.س!لكهمفيوالأباطرةبالملوكذلكفيداودتأثروقد،سليمانابنه

.(؟)الأحوالهذهمثلفيالدينية

فيوردوماواجتماعيةسياسيةأزماتمنبهمرتوماداودشخصيةعنأما

يلأولالبابفيسنتناولهفذلكداودشخصيةلهاتعرضتهزاتمنالقديمالعهد

.العبريالمجتمعفيالاجتماعيةاللطاتبينالصراععنالحديثعند

الرابعةالآيةننالقدبمالعهديشيركماعامأالسبعينيناهزوهوداودومات

ثلاثينابنداودوكان":الآيةتقولاذالثانيصمويلفيالخامسالإصحاحمن

.(2)(سنةأربعينوملك،ملكحينسنة

وذلك)سراشلبنىعندالملكيالحكمفيالوراثةمبدأيرجعداودوالى

)سرافيل،بنيعلرملكأتوجالذيسليمانابنهالحكمفييخلفهبأنأمرحين

.(5)ًايحيزالماوداود

.142-:القديمةالساميةالحضاراتةموصكاتي(1)

خة.عاثةعنماتداودأن8؟ص14صللنويركطالأربنهايةفيجاء(2)

.1:29،30:أولملوك(3)
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(.مق925-960حوالي)سليمان

بنيعلىملكثالثبذلكفأصبحداودأبيهعنالملكسليمانورث

منسليمانوينتسبوداود،شاءولبعدالموحدةالمملكةفيملكوآخر،)سرائيل

امرأةداودمنزواجهاقبلكانتالتي"بثغ"منفهو،الحيثيينإلىأمهجهة

هذهعلىاستولىقدداودأنالقديمالعهدويروى،داودقواداحد"الحثىأورياآ

الربوأماتمنهايتزوجأنقبلولداًمنهاوأنجب،بجمالهافتنأنبعدالمرأة

فياحتالأنبعدبت!ثبععلىاستولىالذيلداودتأديبأولادتهعقبالغلام

.(؟،8الحثىأوريا"زوجهامنالتخلص

مملكتهمحكمواالذينالثلاثةإسرائيلبنيملوكأنالباحثينبعضويرى

وافما،الخلصاليهودمنيكونوالموسليمانوداودشاءولوهمالموحدةالأولى

أوردتهماصدقناولو"ميخائيلنجيبالدكتورفيقولأخرىبأجناسنسبهمامتزج

بناتمنالراقصاتأوجلعاديابيشونساءاليهودمنمزيجثمرةشاءولن!فالتوراة

.(2)"شيلوه

يهوذازوجةوكانتثاماربكنفيهوذااتصالثمرةفارسنسلفمنداودو(ما

16:ثانصمويلفيالفصةأنظر(1) - 13: 12 ، Iv_ Y: IIيرويكماالقصةلهذهالإملايةوالرؤلة

عدتها،افقضاءبعدالاأوريابزوجةيتصللمداودأنالثعلبيعن(62ص14صالأربنهاية)النويري

وأنلهمخطولةكانتلهانمالأوريازوجةتكنلمبثغأن(66صالمرجعنفى)للنويرياخرىورواية

وقد،بثغالىالطريقلهأفعححيثأوريالقتلفرحقدداودكانوانداودمنبتدبيريكنلمأورياقتل

الحادثة.تلكخبرضوءعل()عىصرةمن23-21منالقرآيةالآياتفرت

هامش.367ص3ص:القديمالأدقوالثرقممر:يمخائيلنجبدكترر(2)
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اوريازوجةبتشبعمنداودابنكانرايناكمافهوسليمانوأما،كنعانيةكذلك

.الحثيين)1(منفهيالحثي

بمساعدةوذلك،(2)ًاكلمسليمانتعيينفيواضحدورهذهلبتشبعوكان

على-الملكيالقصرفيالنفوذصاحبة-بتشبعانتصرتوبذلك،النبيناثان

نأ(3)القديمالعهدروايةسياقمنيبدوإذ،مرضهفيداودخادمةالشوفميةأبثج

علمدونإسرائيلبنيعلىملكأنفسهأدونياإعلانفيدضرلهاكانهذه"أبيثج"

أبياثارمنكلذلكفيوساعده،العمرفيإخوتهأكبرأنهعلىاعتمادأداودأبيه

.داود)4(جندقاثدويوابالكاهن

المملكة:فيسليمانشاسة

فيحولهالتفمنوكل"أدونيا"أخيهمنبالتخلصحكمهسليماناستهل

خلعثم،أدونياأخيهبقتلفأمر،إسرائيلبنيعلىملكاًنفسهتنصيبمحاولة

كذلكللكهنةرثيساًصادوقمنهبدلًاوعينوطردهالكهانةمخصبمنالكاهنأبيائار

السابقالقائديقتلبانوامره،للجيشقائدأ"يهوياداعبنبناياهو"سليمانجعل

ذلكورغم،الربخيمةفيالمذبحجانبإلىاحتمىالذي"صرويةبنيؤاب"

508هـثانيةطبعة،سوسهاحمدللدكترر8التاريخفيواليهودالعرب"كتابفيوجاء(1) ، 50 Vفقلا

معياالملكناثبكان،آشوريأكانو)نمايوديأيكنلمطيمانأن،برنارلويجان"الفرنيالكاتبعن

:ويقول،يدهمعلاعلوتدمليمانالىاسمهفحولوااليهود(عبرنه)الذينصروهرشلما،الخارجمن

صياعيومنزاجروسل!جمنالمنحدرونالاضوريونأولئكساميينكانواكمايهماميأسليمانكونوأرجح،

أوصالهافيدبانبعدليخضعوهاالنرينبينماالىهبطراهؤلاهكل،الأكرادمنشطرومعهمالقفقاس

يفروهذا،كردينصفوهو(البابلبةحصتهوهذه)عرىنصففهو":يقولئم8الخ...الانحلال

.8ايكلبناءفيساعدوهالذبناليييينبالملوكسليمانتربطالتيالصداقةلنا

.48-1:4:أولملوكفيسفيمانتتويجقصةأفظر(2)

منالزواجوهوواحدمطلبغيرالملكعلالاستيلاءمحاولةفيفثلهبعدلهيكنلمأدونيالأنذلك(3)

.17:2:اولملوك،بثبع

عن(62ـه14ص:الأربنهاية)النويرييرويكاداودأخصْابنوهوصرويةبنيؤاب(4)

الثعلبي.
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جيرابنشصي"بقتلداودأبيهوعيةسليمانونفذ،الإعدامحكمفيهنفذ

."البنياميني

مؤسساتفياللازمةالتغييراتوأجرىأعدائهمنسليمانتخلصأنوبعد

سياسةلذلكفانتهجالحكمفيوأهدافهآمالهينفذبدأوالعسكريةالدينيةالدولة

الذهبيالعصرحكمهفترةيجعلأناستطاعحمىوخارجهاالمملكةداخلجديدة

مملكتهم.تاريخفيإسرائيللبني

الإعمحاحبدايةفينرىكماالعاليالملكيالديرانبتكوينسليمانبدأفقد

)سرائيلجميععلىملكاًسليمانالملككان":الأولالملوكسفرمنالرابع

شيشاابناوأخياوأليحورفالكاهنصادوقبنعزريالهْالذينالرؤساءهموهؤلاء

الجيش،علىيهوياداعوبناياهوبن،المسجلأخيلودبنويهوشافاط،كاتبان

ناثانبنوزابود،الوكلاءعلىناثانبنوعزرياهو،كاهنانوأبياثاروصادوق

علىعيدابنوأدونيرام،البيتعلىوأخيشار،الملكوصاحبكاهن

قسماًادارياًعشراثنيإلىفقسمهاللمملكةالإداريالنظامكونثم،التسخير

ويتولىالميرةيجمعلهوكيلأمنهاقسمكلعلىوجعلاسرائيلبنيأسباطبعدد

قسموحين،السنةفيشهراًسليمانبيتإلىالميرةتقديممنهمواحدكل

منازلحدودمعمتفقةدهاحدوتكونأنتعمدقسماًعئراثنىمملكتهسليمان

،(1"بينهمالانفصاليةالنزعةإضعافذلكمنهدفهوكانعشرالإثنيالأسباط

بئرإلىدانمنتينفوتحتكرمتهتحتواحدوكلآمنينالجمغفعاش

.(2)"سبع

داخلالعبرلينقبائلبينملكهتوطيدمنأكثرالىسليمانطموحوامتد

لهيكونوأن،بهالمحيطةالمتقدمةالأمميسايرحضاراتأنأرادفقدالمملكة

توطيدالىالطموحذلكفدفعه،الهامةالعالميةالتجاريةبعفالطرقفينصيب

عليهصداقتهاتعودأنيمكنالتيالأممتلكوبخاصةالأجنبيةالأممببعضعلاقاته

منداودأبوهبداهقدكانمافجدد،والعسكريوالاقصاديالحضاريبالنفع

الجديدةالطريقباستخدامسليمانب!غراءحيراموبدأصورملكحيراممعصلات

.بدرانمحمدترجمة334ص،الأولالمجلدمنالثانيالجزء،الحضارةقصة:ديورانتول(1)

.35:4:أولملوك(2)
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اعتمدكما،وافريقيةالعربمعتجارتهفيمصرطريقمنبدلأفلسطينعبر

كانتفقدكلباًاعتمادأحبرامعلىالملكيوالقصرالهيكللثيدفيسلبمان

كلهامجلويةالهيكلبناءفياستخدمتالتيالمختلفةالفنيةوالمهاراتالخامات

الأخشابقطعفيوالتسخيرالخدمةالااسرائيللبنييكنولم،(1)،صور"من

.البناءمكانالىونقلها

اليهسعتالتي(2)أبسبملكةسليماناتصالكانكذلكالتجارةأجلومن

راضية.بلادهاالىصبأملكةبعدهاعادتمفاوضاتبينهماوجرت

الشعوبمععلاتاتهبتوطيدسليماناهتماممظاهرمنهاممظهروهناك

سليماناتخاذهوبوضوحالقديمالعهدلنايبديهكماالمظهرذلك،الأجنبية

الاستيلاءفيساعدهالذي(3)رصمفرعونصاهرفقد،أجنبياتعديداتزوجات

لابمتهمهرأوأعطاهاالمدينةفيالساكنينالكنعانيينوقتلأحرقهاالتيجازرعلى

الساحليالطريقعلىسليمانيسيطرأنعلىذلكساعدوربما.(4)سليمانامرأة

التجارية.الأهميةذي

نساءسليمانأحب"فقد،فرعونابنةعلىمقصورةالمصاهرةتكنولم

وصيدونياتوادومياتوعمونياتمؤابيات،فرعونبنتمعكثيرةغريبة

(aوحثيات I).

.11:4ةثانأيام(1)

ملكةاتصالحولوالأصاطيرالقصصكزتوقد،10-01:1:أولملوك،3-9:1:ثان(يام(2)

سنةكاملمراددكتورتحقين:أحدبنالحنالحيميتأيفالحثةميرة:راجع)بسليمانسبا

1958).

جاويد،العزيزعبدترجمةئالثةطبعة294ص2ص8الإنانيةتاريخممالمآفيويلز.ج.ـهويرى(3)

تدهورهاواضطرادمصرمهابةانحطاطعلىدليلكسليمانصغيرملكمصاهرةمصرنرعونقبول(ن

فرعونيتنازلوربما،بابليلعاهلزوجةممريةأميؤتصبحأنمصرقؤ)ئانيسمعيكنلم)ذ،،نذاك

.8فلاالعكسأمابابيةأميرحريمهفيوبقبلمصر

.16:9:أول!ملوك(4)

.\:11:أولملوك(5)
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ثلاثمائةالسراريومن،سبعمائةالزوجاتمنسليماننساءعددوبلغ

.(1)القديمالعهدروايةحسب

كانبهقامعملأبرزن!ف،سليمانعهدفيالدينيةالناحيةعنتحدثناواذا

بنيعلىسليمانملكمنالرابعةالسنةحتىفيهالعملاستمرالذيالهيكلبناء

منعنهنتجماهوالدينيةأهميتهالضخمالعملذلكأفقدالذيولكنامر،مل)2(

يكونللربهيكلأيبنيأنسليمانأراداذ،بع!ثلكثيرةمتاعبفيتسببتأمور

المبماريةوالكفاءات،الفنيةالخبراتلديهتكنولم،والجلالالجمالفيغاية

انتهزالذيصورملكحيرامالىفلجأ،الضخمالمشروعذلكتنفيذتستطيعالتي

البحرالىبذلكلينفذيسلكهعامأطريقأسليمانمملكةيسضخدموطفقالفرصة

يتجاوزلاحيرامالتاجرللملكبالنسبةصليمانوأصبح،السفنفيهفيبنيالأحمر

.(3)النطاقالواسعةومشروعاتهخططهتحقيقعلىلهالمعاونمنزلة

ارهاقفيسببأكانت،باهظةنفقاتتكلفوالقصرالمعبدبناءأنكما

الأخث!ابوقطعالبناءفيبالسخرةالجسديارهاقهمعنفضلأبالضرائبالشعب

.والأحجار)4(

والقصرالمعبدلبناءن!يجة،الباهظهبالضرائبالشعبإرهاقيكنولم

الخاصةصليماننفقاتكانتالقديمالعهدروايةحسبولكن،وحسبالملكي

يدفعالذيالشعبمعاناةأسبابضمن،وحاشيتهوخيلهونسائهوشرابه"ه(بطعامه

نا333:5ـهالأولالمجلدمن2ص8الحضارةقمة،هيورانتولويذكر11:3:أولملوك(1)

.،التواليعلوثمانينشننالىاثلأيلألةوصاريهالبلألةسلطنزوجاتعدديخقصونالمؤرخين

استغرقأمورهجمغفيايكلاكالأنتذكرالاصحاحىْدنمن38الأ!ةولكن،\:6:أولملوك(2،

سنين.سغ

.293،295ص2ص8الانصانيةتا!لهخ،معالم.ويلزج.ـه:انظر(3)

لقطعلنانالىبالتاوبيرسلهم)مرافيلبقرجالجمغمنألفأثلائينالمخرينعددبلغ)ذ(4،

رؤساءعداما،الجبلمنأحجارأبقطعونألفأوثمانين،ا!الأيحملونألفأسبعينومخرالأخاب

ملوك،العملالعاملينالثبعلالمتسلطينمنوئلاثمائة،لافثلألةالعملعلىالذين!يىنالوكلاء

.17-؟5:3:اول

ثورأوعرين،مسنةثيرانوعثرةكردقيقومتبن،كرسميذثلاثينالواحدليومسليمانطعامكان،(5)
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التيالنفقاتزيادةمنأخطرهوماعنهانتجحريمهكثرةأنكماالنفقاتهذهكل

لهنسمحنساءهيرضيلكيسليمانأنالقديمالعهديرويإذالشعبيتحملها

شوهممابهاانصلالتيللشعوبو)رضاءالأجنبياتنسائهلآلهةخاصةمعابدبإقامة

.المعبد)9(بناءفيالضخمالدينيالعملصورة

ماتكلفوالذيالدنياعجائبمناليهوداعتبرهالذيالمشروعذلكوحتى

معرضفيقيمتهمنيهونونالمؤرخينمنكثيرأنجدوجهودنفقاتمنتكلف

صنعمنلأنهاليهودعندحضاريةأصالةعلىالمعبددلالةعدمعنالحديث

الملكيوالقصرهوالكنعانيةالمعابدنمطعلىبنيوقدالصوريينالفينيقيين

ماخوذةالهيكلتسميةوحتى.(2)سليمانعظمةلأوجمثلاًالتوراةتعدهمااللذين

،(3)آشوريبابليأصلالىالمصطلحويرجعالكنعانية"هيكال"كلمةمن

والقصر:المعبدأعمالوصففيالقديمالعهدمبالغةعنويلز.ج.ـهويقول

عظيمعاهلبهاقامالتيوالتنظيماتالمبانيوعجائبجمالإلىهذهقيست"واذ

الثانيسرجونأو،الأخرالفراعينمننفرأوالثانيرمسيساوالثالثكتحوتمس

.(4)"البيناتالتوافةمنتبدوفإنها،العظيمنصرنبوخذأوسردانايالوسأو

روحيأمركزأأسستدكانللمعبدببنائهسليمانأننرىف!نناحالأيوعلى

فيبالوحدانيةتبثرمرحلةالىللدينالبدائيةالمرحلةمنبهمعبرلليهودقوياً

السماحفيسليمانتساهلعنيروىماأنكما.بهاسبقواقدكانوان)والعقيدة

.!23-4:22:أولملوك!الممنوالأوزوايحاميروالظاءالأيائلعداماخروتوماثةالمراعيمن

ئيخوخةزمانفيوكان8:الأولالملوكسفرمنعرمالحابالإصحاحمن(9-4)الآياتتقول(1)

سليمانفذهبأبيهداودكقلبالههالربمعكاملاْقلبهيكنولماخرى،فةوراءفلبهأملننساء.انسليمان

!رجلكموضمرتفعةطيمانبقيخد..العمونيينرج!وملكومالصيدونِناقةعورتوراء

.8عمونبقرجىولملوكاورشليمتجاهالجبلعلالمؤابيين

سورية،تاريخ:حتىفيليبعنففلاْ،298ـه،التاريخفيواليهودالعرب:صسةاحمددكتور(2)

.204ص

.289ـه2ص،القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة:باقرطه(3)

خي!اتفياليهود:لوبونجوستافوانظر،295ص2ص،الانانيةتاريخممالم:ولهلز.ج.ـه(4)

.290ـهالسابقالمرجع:باقرطهوانظر،46ص:الأولىالحضارات
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ف!نما-الرواياتهذهصحتان-لهامعابدوتش!د،وثنيةأجنيبيةعباداتبتسلل

الأمممنالكئيرينصداقةوضمانالمملكةتقويةعلىحرصهنيجةذلككان

نزعةيؤيدماوهناك،الم!بادلة)1(المصالحاو،المصاهرةبطريقالقويةالمتحضرة

بنتزوجتهأخرجفقد،المقدسةالأماكنحرماتعلىوحرصهالدينيةسليمان

بيتفيامرأةتسكنلا"قاللأنهلهابناهالذيالبيتإلىداودمدينةمنفرمجون

.،2"مقدسةهي)نماالربتابوتإليهادخلالتيالأماكنلأن،داود

وداودموسىبهاوصىالتىالدينيةالطقوسأداءفيسليمانيقصرلمكذلك

والمواسموالأهلةالسبوتفيموسىوصيةحسبتؤديفالمحرقات،قبلمن

.(3"المظالوعيدالأسابيعوعيدالفطرعيدنيالسنةفيمراتثلاث

،النجاحمنكئيراًلمملكتهسليمانحققالاقتصاديالمستوىعلىكذلك

وانالأدنىالشرقفيالخاريةالأسواقألظمنعهدهفيأورشليمأصبحتفقد

فيتجارياًأسطولأسليمانأنث!اكذلك،الكبرىالتجاريةالطرقعلىتكنلم

أرضداخلاتجاريةقوافلهميسيرواأنعلىالفينيقيينالتجاروشجعالأحمرالبحر

وصيداصورمصنوعاتاستبدالقوامهارابحةتجارةعهدهفيوازدهرتفلسطين

المارةالقوافلجميعمنإتاواتعلىيحصلوكانالزراعيةاسراثيلبغلات

.(4)بفلسطين

السبباليجاعيحاولونالقديمالعهدرواياتضوءعلىالباحثونكانوااذا

مثلحكمهفيسليمانارتكبهاأخطاءالىسليمانبعدالعبريينمملكةانقسامفي

أدخلأنهسليمانعلتنعياليهوديةفالرواية،144!8القديمةالاميةالحضارات8موسكاقيقول(1)

المنافعرغمكانولكنه،لاأمالدبلومايةالحيلفطاقهذاتجاوزtندريولنا،العبادةمنأجنيةعورأ

،"العبريللشبالقوميةالوحدةبالحطرهددتخطوة،الحارجيةاليامةناحيةمنجلبهايكونندالتي

مقالفيوالأخلاقالدينمعارتداثرةمنالسابعالجزءمن443الصحيفةمن(1)هاث!كذلكوانظر

أولملوك)فيوردتوالقالأجنبيةللعباداتسليمانب!دخالالخاعةالحالات8انفيه*ح*بقول"د

قديمة.وثائقأيةتؤيدهالم،\r:23:ثانملوك،(11:1-8،33

.11:8:ثانأيام(2)

(r)16-12:8:ثانايام.

24صالأولالمجلدمن2ص،الحضارةقصة:ديورانتول(4) ، err+.
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نفقاتهومثل،غريبةعباداتانتثارإلىأدىمماالكثيراتبالأجنبياتزواجه

عينافيجبوالقصرالمعبدعلىل!نفاقمنهاكانوماشخصيأمنهاكانماالباهظة

التيالعواهـلبعضنغفلألا،بعدهمنالمملكةانقسامأسبابعنالحديثعند

اليهودنفوسفيأصيلةوالجحودالتمردفطبيعة،لهامصدرأسليمانيكنلم

أمرالملكيةالقصورفتنأنكما،الفظةالبداوةمنالقريبةالفترةتلكفيوبخاصة

فيحدثكمامصلحةلهادولحركتهااذاوبخاصة،ومكانزمانكلفيطبيعي

لحسابها،سليمانقصرفيالهامةالأركانأحدمصراستعملتحينسليمانقصر

وفرارهنباطبنيربعامالعميلامربانكشافالمؤامرةفشلتعندماحتىتيأسولم

أرادتماالفرعونيةمصرفأكملتسليمانبموتالظروفتهيأتحتىمصرالى

عدمنجاحهعلىوساعد،نباطبنيربعاماليهاالهاربالقائدس!فنيديعلى

الحكم.فيأباهخلفحينسليمانبنرحبعاملثمخصيةالسياسيالنضج

نأنستبعدف!نناغريبةعباداتودخولسليمانعهدفيالوثنيةانتشارأما

ماعدالذيواانما،يقالكما،لزوجاتهإرضاءذلكفيساعدقدسليمانيكون

أخرىحضاراتعلىالمملكةفيهأطلتالذيسليمانعهدطبيعةانتشارهاعلى

ءاق!لابوالتاثرالتأثيرفيحدثبلادهعبرتجارتهاتمركثيرةبشعوبالشعبواختلط

ثقافةأقلالمتاثركاناذاالتأثيرمنأبلغالتأثريكونبل،والحضاراتالثقافات

القوافلطريقعنيلتقونحيناسرائيلبنوكانكماالفكرفيورقيأوحضارة

كما...والأفكاروالثقافاتالحضاراتمنشتىبألوان،بأرضهمالمارةالتجارية

التمسكعلىحرصهمعدمفيكذلكإسراثيلبنيطبيعةنغفلألاعلينايجب

القديمالعهدونصوصاليهاوتحولهمةد!دجدياناتالىانجذابهموسرعةبدين

زوالحتىمصرمنخروجهممنذاسرائيلبنيفيالطبيعةهذهذكرفيسخية

...كيانهم

فيبينهالغريبةالعباداتتنتشرأنعليهغريبأيكونلاطبيعتههذهوشعب

بنانفيعاضتعديدة،لافأأنلنايذكرالقديمالعهدوأنخصوصأسليمانعهد

)بانوالأحجارالأخ!ابيقطعونعمالأسليمانارسلهمحينبالأجانبواختلطت

صررملكحيرامارسلهمقدالأجابمنأخرى،لافأأنكما،المعبدبناء

http://www.al-maktabeh.com



...وهندستهالمعبدبثييدليقوموا

العباداتانثارأمبابعنالحديثعنداغفالهايجبلاعواملكانتهذه

.سليمانبعدالمملكةانقسامامبابعنوالحديث،سليمانعهدفيالأجنبية

ثم
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المنقسمةالمملكة

،سليمانموتبعدالأ)سرائيلبنيمملكةفييحدثلمالانقسامأنرغم

الظواهرهذهأهمومن،عهدهأخرياتفيذلكالىتشيركانتالظواهرانالأ

بمساعدةسليمانعلىنباطبنيربعامتمردفيالمتمثلالعسكريةالقيادةتصاع

فيالطامعمصرفرعوناصابعتحركهاكانتالأولىالقوة،خطرهمالهماقوتين

،(؟)والعسكريةالمجاريةلأهميتهافلسطينمنطقةعلىالمصريالنفوذاستعادة

الغريبةالعباداتانتشارأجلمنالدينيالسخطروحعنمنبثقةكانتالثانيةوالقوة

حكمعلىالمتمردةبربعامعزيمةمنيقويالشيلونيأخياجعلمماالبلادفي

بنيمنأسباطعضرةبحكمسيستقلبأنهالأملنفسهفيويبثسليمان

.)سرائيل)2(

ويظهر،سليمانحكمفيمستريحةيبدوفيماتكنلملام!ثلاقبائلأنكما

بعدرحبعاموبينالشماليةالقبائلرؤساءبيندارتالتيالمفاوضاتفيجليأذلك

خلفألمبايعتهاستعدادهممدىليستطلعالشماليةالقباثلزارحينسليمانابيهموت

منهربهفتؤلجلةسياميألاجئأواتخذهنباطبنيربعاماحتضنمصرفرعونثيثنقأنذلكيؤكدومما(1)

الالفيمستقلةمملكةمكونأ)صرافيلبقالىبالعوتيسرعيربعامترىحقسليمانماتأنوماسليمان

قولهأسلطانأيجعلألاعدهالهدت)ذمعأى)صرائيلعوذاةكَلممفيغزوشيثنقمطامعتتحركماومرعان

وصفأالكرنكمعبدجدرانعلضثنقجلوتد(14:25:أولملوكأنظر)ابقعةهذهعليير

يمثلمنمكلالأصىعن156فيهاظهرصورةفي.مق920عامالإصائيليينعلىلافتصاراتهمفصلأ

الدكنورترجمة:تتكلمالأحجار:اللرجون:أنظر)فرعونعليهااصتولىالقالعبريينمدنمنمديخة

.(85صزكيعزت

.31-11:29:أولملوك(2)

42

http://www.al-maktabeh.com



شخصيةبهااستغلواوالدهاءالذكاءمندرجةعلىالمفاوضونأولئكوكان،لأبيه

سليمانأباهوصفواحينوذلكالسياسةميدانفيالناضجةغيرالمندفعةرحبعام

مستعدونوأنهم،معاملتهمفي،قلبهالرحمةتعرفلاعليهمقاسيأظالمأكاننجانه

رحبعامفاندفع،معاملتهمفيوأقسطأبيهمنأحسنأصبحهو)نيبايعوهلأن

بداعندثذ،أبيهمنأكئرتاديبهمفيويتشددعذابهمسيضاعفبأنهيهددهم

الشمالواستقلالالمملكةانقساممسئوليةعليهتقعالذيهورحبعاموكانالموقف

.(؟)هنعالعشرةبأسباول

فيالجنوبقبائلوبينالشمالقبائلبينكبيرأكانالفرقأنالواقعوفي

واستقرارزراعةأهلالشمالأهلكانفقد،والاجتماعيالفكريالتحضردرجة

الناتجةالأخرىالزراعيةوالحاصلاتوالكروموالزيتونالقمحزراعةعلىيعيشون

الأولى،بالدرجةرعاةكانواالذينالجنوييينلأراضيبالنسبةالخصبةأراضيهممن

ولمالوثنيةوديانتهموبثقافتهمبالكنعانيينتاثرأأكثركانواالشمالأهلأنكما

العواملمنكانذلككل،(2)الجنوبفيكانتكمايهوهعبادةمنهمتتمكن

فيفهي،المملكةوانقسامالجنوبعنالشمالاستقلالالىأدتالتيالهامة

نلقيأنبسليمانالإجحاففمنولهذاودينية،وسياسية،طبيعيةعواملجوهرها

.بعدهالعبريينمملكةانقسامفيالتبعةكلعليه

اسرائيل:الشمالمملكة(1)

تميزوتد،عرفناكماسليمانعلىالمنشقالقائدنباطبنيربعامومؤسسها

عناستقلالهاوتاكيد،الوليدةمملكتهشخصية)ظهارعلىالفائقبحرصهحكمه

فيأهميتهلهمكانأتمثللأنهالهعاصمة"شكيم"اتخذلذلك،داودأسرةحكم

.16-12:3:أولملوك(1)

.291ـه2ص،القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة:باقرطه(2)
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مملكتهلديانةرمزأذهبمنعجليناتخذأنهكما،(؟"الروحيةالعبريينحياة

أقصفيوالثاني،(2"ةدان"فيالمملكةشمالأقصىفيأحدهماوجعل

بنيمنيكونوالمالشعبأطرافمنكهنةوجعل،(3"إيلبيت"فيالجنوب

يجابهحتىذلك،يهوذا)4(فيالذيكالعيدعيداوعملالمرتفعاتوبَنىَلاوي

.الثعمالشعباليهيجذبقدالذيالروحيأورشليمنفوذ

صراعفيأغلبهاكانعامأا)5(وعشريناثنينالحكمفينباطبنيربعاموظل

.(6)1يهوذالجنوبمملكةوبينبينهودينيسياسي

نباطبنيربعامأنالأيامواخبارالملوكوبخاصةالقديمالعهدأمفاروتؤكد

الأبوابفتحمنوأول،لام!ثلامملكةفيالراسخالوثنيالدينيالنظاممؤسسهو

تلاهلمنممهدافكانالفسادضروبومختلف،الانحرافصنوفلشتىواسعة

الذيمنهمجدأالقليلإلااللهمذاتهالدربوعلىطريقهنفسفيسارواملوكمن

يخهاودفن(23:18تكوين)ويعقوب(12:6تكوين))براهمزارهاوجرزيمعيبالبينمدبنةفهي(؟،

لوع)اللاويينمدناحدىوكافت(17:2موع)نيضكيموأعطيت(24:32لثوع)يوصف

أبيمالكمدينةوكانت(\:24لوع)الوداصخطابهعيهوالقىالبيثوعجمعويخها(21:21

النفي،بعدذكرهايردلم(ييهوما؟:12أولملوك)الملكلريعامَغَستويخها(يليهوما9:1قضاة)

المقدسالكابأطلس)أفظرالبلاطةتلحديثأوهيهدمهاهركالومىيوحناإنقاليوسفوسأنغير

43م!افةعلوهيالجديدةالمدنأي،فيابلى"اليونانياعمهاعنتحربفأ،نابل!آالآنوهي(19!

.179صالتارفيفيواليهودالعرب:صمةاعدفيعنهاتفصيلأأنظر،أورثليمثماليلأ

حتى(18:7قضاة)لالىتدصالقضاةعدفيوكانت(4:25أولملوك)فلطينئالأتعىفي(2)

تلحديثأوتدعى(29:18قضاة)جديدأاع!ئماعيهاوأطلقنجاءهاوأعاددانشطعيهااستولى

القاضي.

لوز،"ذلكقبلاسهاوكان(18:13!ئوع)بنيامنحدردعلأورضلممنالثمالالمدينة(3)

نباطبنيربعاموجعلها(28:19تكوين)ويعقوب(13:8تكوين).براهيمزارها(28:19تكوين)

.،،بيتنحديثأتدعى(15:23ثان،ملوكعوذاملكيوثياهدمهحتىمعبدأ

(f)30:؟2:أولملوك.

.14:20:أولملوك(5)

.20-13:2:ثانأيام،15:6:أولملوك(6)
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.(؟)"نمشيبنياهو8مثلالوثنعبادةعلىالربعبادةفضل

كمصدرالرببفضلاك!راثأيدونحكمهاستهلقديربعامكانلاذا

سلكفقد،مفبأفضليكنلم"ناداب"ابنهن!ف،(2)وسرورهمشعبهلحماية

(.مق930-953حوالي)يساكربيتمن8أخيابنبعشا"جاءحتىأبيهطريق

منكلبعشاوأبادعامينمنكثرأبيهخلافةفيعليهيمضولمانادابعلىفقض

.يربعامأصرةمنبقي

فيحبأيربعامأسرةعلىوقضاؤهالحكمعلىبعشااستيلاءيكنولم

مماوالسيطرةالتملكفيحبأكانو)نماالفسادعلىللقضاءمنهمحاولةاوالإصلاح

تولىحتىسابقيهمسلكبصث!اسلكفقد،قلقمجتمعفيالحكمفسادعلىيدل

أحدعليهصعدحتىعامينمنكثرالحكمفييعمرلمالذي،أيلاآابنهبعده

قضاذ،يربعامباسرةبعث!افعلكما"بأيلا"ففعل"زمري"،ويدعىقواده

المملكةكرسيعلىجلسثم(3)"ترصه"فييسكروهو،"أيلهعلىزمري

"زمريآقصةخلالمنبوضوحويبدو،مبرمأقضاءبعشاببتبقيةعلىوقض

هيمابقدرالمقصداصلاحيةتكنلمالانقلاباتهذهأنالقديمالعهديرويهاكما

جماهيردماءعلىذلكولوكانحتىشخصيمطمعتحقيقاجلمنللفرصانتهاز

فيهاتولىالتيالمدةكانتفقد،وأنصارهوأتباعهالسابقالحاكمأسرةمنغفيرة

أسرةعلىالقضاءمنخلالهاتمكنالأيامسبعةتتعدىلااسراثيلحكم8زمري8

القصرفدخلعليهبع!ثلاغضبةمنخوفاًبانتحارههذاانقلابهوانتهىبعشا

.القصر)4(منقولاتبقيةمعفاحترقالنارفيهوأشعلالملكي

الىالشعبفينقسم"زمري"انتحاربعدالقلقالمجضمعصورةوتستمر

وهوملوكهمأحدالاتجارفياخذنا)ذاعرالحاديأو(.مق884حوالي))مرائيلملركعاثر(1)

:(ولملوك)فقط(يامسبعةحكمالذي8زمري8بعدواحدأيومأحكمهيتعدلمالذي(افئ

16:15-22).

(2).215.of Bible history, Pل!"Amanانة!فكا!am"!نلل

(r)ملوكبريعامأمرةبهاوكانملكيةكنمانيةمدينة(14:أول:IV).

.16:18:أولملوك(4)
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عمريكفةولكن،"تبني"يرشحآخروقسم"عمري"يرشحقسمقسمين

حكمفترةوكانتاسرائيلمملكة"عمري"وتولى"تبني"فماتأرجحكانت"

المملكةارتباطفيهاسجل،الشمالمملكةحياةفيجديدة!محيفة"عمري"

الأصةمنزوجة"آخاب"أبنهاتخذحين"صور"مملكةمعنسببرابطة

)سرائيلفيالملكيالقصر)يزابلوبدخول"إيزابلآتدعىكانت"صور"فيالملكية

.(؟)والخلقيالدينيالانحرافاطوارمنجديداًطوراًالمملكةدخلت

بعدإسرائيللمملكةعاصمة"السامرة"اتخذمنأولهو"عمري"أنكما

ستبعدالسامرةالىشكيممنالعاصمةنقلوكان"شكيم"فييربعامأسسهاأن

ابنههابعدهَفَلَخ،عاماًعثراثنيمنأكثريدملمالذيحكمهمنسنوات

.آخاب

أنهاالا،سنةوعشريناثنتينمنأكثرتدملمآخابحكممدةأنورغم

عهدهفيأينعتفقدالشمالية)سرائيلمملكةتاريخفيالبارزةالعلاماتمنكانت

المملكة.تاسيسعندبذورهاوضعقدنباطبنيربعامكانالتيالوثنيةثمار

دفةتوجيهفيهامدورذات"آخاب"زوجةالصيدونية"إيزابل"وكانت

نثرفيتفانيهاجانبف!لى،الإنسانيوالخلقالدينتنافيوجهةوالحاكمالحكم

منكلرقابعلىمصلتأسيفأكانت،وطنهامنمعهاجلبتهاالتيالبعلعبادة

صحيتهاذهبفقد،والخلقيالديغيالفساداستشراءمنالحدحاولأوعارضها

الثبي")ايياالنبيوبينبينهاصراعوقام،المصلحينالربأنبياءمنمئات

توعدتهأنبعدوجههامنللهرباضطرهمما،(2)الربلأنبياءانتقمحينوبخاصة

العاقبة.بسوء

حربفيآخابنهايةكانتحتى،غيهمافيسادرينوايزابلآخابوظل

(1)

.40-18:22:أولملوك(2)
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جارهاستحثقدآخابوكان،(؟"الأردنشرقيجلعادراموتفيبنهددضد

لمالتيالمعركةهذهفيمعهليشتركيهوذاملك"آسابنشافاطيهو"وصهره

المعركةتلكمنميخاحذرهاذ8يملهبنميخا"النبيبنصيحةآخابفيهايأخذ

نبوءةولكن،(2"يملةبنميخا"إلىفأساءآخابأغضبصريحأشديدأتحذيرأ

إلىأثرهعلىينقلنافذبجرحآخابويصابآخابجيشويتبددتتحققميخا

آخابفيهقتلالذيالمكاننفسفيدمهالكلابوتلعقيموتحيثالسامرة

.ظلمأ"3("اليزرعيلينايوثآ

علىوساعده،(8"الأردنبجانبجلعادفيلهمايروقيصغعبنهددأصبحثم

ولمالشخصيةضعيفكانالحكمفيأباهخلفالذي"آخاببناخزيا"أنذلك

منأكثرتدملمحكمهمدةوأنخصوصأالأرضمنشيءلاستردادمحاولةبأييقم

إيلياعليهأغضبمماالوثنيينسلفهنهجعلىيسيرالدينيةالناحيةمنوكان،عام

آثارمنالشفاءيسألهعقرونإله"زبوببعل"الىلجألأنهبالنهايةوأنذرهالتثبى

بنيهمنللحكموريثلأخزيايكنلمولما.(ْ)عليتهكوةمنالسامرةفيسقطته

مؤابعلىالتغلباستطاعالذي"آخاببنيهورام"أخوهبعدهالحكمتولىفقد

،21:38ثوع)جادفيلاولةمدينةوهي(1) rv)الإداريالتقيممنالسادمةالمنطقةفيوكانت

أولملوك)وقتللأجلهاصورية،خابوحارب(4:13أولملوك)سيمانعهدفيالموحدةللمملكة

22:29 , rثانملوك))مرائيلعلملكأفشىبنماهوح!يلنجيأاليهاالغوأرعل،(بعدهاوما

حديثأ.الرمثامنمفربةعلوهي(\:9

بعدها.وما؟6:22:اولملرك(2)

)ثرعنهدفاعأوقتلالبزرعيلينايرثيملكهكانالذيل!اأنويبدو،19-21:1:اولملوك(3)

الكلابلعقتفقد،،خابأ!رةكلعلضؤمأكانالحقلهذا،فهللتخلمىلنايوث)يزابلدبرنهامؤامرة

بنيورامأنكما(21:19أولملوك)للليالهتنأكما(22:38:أولملوك)الموضعنفسفيآخابدم

ألحقثم(26-9:24ثانملوك)اليزرعيلينايوثحقلفيجثتهوالقتالثائرنثىبنياهوقتلهآخاب

.(37-9:33ثانملوك)كذلكالموضعنف!فييورامبابنهاآخابزوجة"إيزابل"نئىبنياهو

(4).217.Wiliam Blaikie, Amanual of Bible history P

آخابانبل،صريةمعداثمةخصومةفيآخابعهدكالوالتكنلم)صائيلبانالمؤلفنفىويعلق

48عامفيتحالف Mموقعةفيث!لمانصربقيادةالصاعدةآضورقوةضديخرهوآخرينبنهددمع.مق

.(المقدسالكتابفيقرفر،،ذكريردلماالعاعىنهرعلىقرتر""

.8-1:1:ثانملوك(5)
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ناحاول8يهورام"أنكما(؟)"يهوشافاط"يهوذاوملك)دومملكبمساعدة

منالبعلتمثالفازالالدينيةالناحيةفيوأمهأبيهانحرافاتبعضيخفف

المملكة.

علىقضتالنبي"أليشعآمنبتحريضنصثى"بنياهو"ثورةولكن

المملكةمنجعلتالتيالملكيةالأسرةهذهجذورواقتلعت"،خاببنيهورام"

الأنجبية.وللعباداتللوثنيةخصبةأرضأ

فقددينيةغضبةعنومنبثقةالنبويالدفعوليدةىث!منبنياهوثورةكانتولما

العباداتتلكمراكزياهووأزالالأجنبيةالعباداتمظاهركلالثورةهذهاجتاحت

.(2)رائعةحيلةفيمبرمأقضاءالوثنيةوكهنةأنبياءعلىوقفى

فيهاانتصر،آرامملك8حزائيل"معحروبنمثى"بنلياهو"وكانت

.(3)لبقمنأليثحلهتنبأكمااسرائيلعلىساحقأانتصارأحزائيل

ابنهبعدهاخلفه،عاماًوعشرينثمانيةترابةالحكمفي"ياهو"ظلوقد

من(بوهبدأهمايكملفلم،سلفهنهجعلىخلفأيكنلمولكنهآحاز"يهو"

شعبيحطمأنآرامملكحزائيلاس!طاعوقد،المملكةفيشاملدينياصلاح

.(4)المملكةشعبمعظموابيد"آحازيهو"حكمظلفياسرائيل

خلفالذي"يهو،ش"فينتصر"حزاثيل"موتبعدآرامعلىالداثرةوتدور

مراتثلاثحزائيلبن"بنهدد"علىيمتصر،اسرائيلحكمفي"آحازيهو"أباه

.9:3:ثانملوك(1)

.27-18:10:ثانملوك(2)

علملكاْحزائيلمنكلأواحديومفيمحقدكانإيلياأنالمعروتومن،13-8:10:ئانملوك(3)

-19:15:أولملوك)اختفائهبعديخلفهنبيأثافاطبنوألئع)صراثيلعلملكاْنضبنوياهو،،رام

التثي)يلبامنبمسحهمرة:مرتينللحكمالروحيةالسلطةاعدتهقدبننثىباهويكونوبذلك.(16

اسراثيل.علملكألمسحهالأنبياءاحداليثعأرسلحيناخرىومرة

.13:7:ثان)4(ملوك
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.(1)"آحازيهوعهدفياسرائيلمدنمناغتصبهقد"حزائيل8كانمافيهااسترد

حكمابانويهزمهايهوذالمملكةيتصدىأنكذلك"(ضيهو8واستطاع

مغةمنلهالأخيرتحذيررغمآشيهووبينبينهحربيلقاءعلىأصرالذيأمصيا

الذياللقاءمنبدأآشيهويجدفلمذلكعلىأصرأمصياولكن،اللقاءهذا

كل"علىآشيهواستولى)ذالوفاضخاويالجناحمهيضأمصيامنهخرج

المالبيتخزائنوفيالرببيثفيالموجودةالآنيةوجميعوالفضةالذهب

أورشليم.سورهدمأنبعد"السامرةالىورجعوالرهناء

ابنهوخلفهبعدهاماتصنةعشرةخص!علىآشبهوحكممدةتزدولم

استمرإذاسرائيلفيالملكيةمراحلمنمرحلةوحدهيعتبرالذيالثانييربعام

حماةمدخلمناسرائيلتخميردأنخلالهااستطاع،سنةوأربعيناحدىحكمه

الأوائلالسالفيننهجفيساربلدينيةب!صلاحاتيقملمأنهغير،العربةبحرإلى

هونمشياهوبنأسرةمنالسامرةملكتولىمنآخروكانالمملكةمؤسسي

يدعلىمصرعهبعدهالقيأشهرشةمناكثرحكمهيدمولم،يربعامبنزكريا"

ياهو"آأسرةحكمينتهيزكرياوبموت"يابيشبنشلوم8ويدعىقواد.أحد

.القرنعلىيزيدمااستغرقالذي

يربعامموتبعدالفناءنذرفيهاتلوحبدات)سرائيلمملكةأنالواقع!و

فحكم.الانقلاباتفكثرتوفسادهالحكماضطرابذلكعلىيدلومما،الثاني

ومغتصبزكرياقاتليابيشبنشلوموحكماشهرصتةكانيربعامبنزكريا

2(واستولىلمجاديبنمناحم"قتلهإذ،واحدشهرمنكئريدملممنهالمملكة

انهبل،غيرهمنحظأأسعدفيهايكنلمسنواتعشرلمدة)سرائيلعرضعلى

علىفاستعانتحتمنالمملكةكرسيباهتزازيشعركانالقديمالعهديرويكما

cal25:؟3:ثانملوك.

.؟4:14:ثانملوك(2)

49

http://www.al-maktabeh.com



كانمرهقةجزيةالشعبعلىلذلكففرضآشور)1(ملك،"فولآبذلك

كرسيفيالثباتعلىويعينهعينيهعنهيغمضحتىآشورلملكيدفعها

.(2)المملكة

قدالأحوالوكانتإسرائيلفحكم"فقحيا"ابنهتولى8مناحم8موتوبعد

مناحمأسرةحكمانتهىحتىوالغدروالفسادالاضطرابمنعظيمةلرجةبلغت

واستمر"رمليابنفقح"منهالمقربينوأحدصديقهيدعلى8فقحيا8قتلحين

الىتسيرذاك)ذالمملكةوكانت،اسرائيلحكمفيعامأالعشرينقرابة"فقح"

مدنمنكئيرعلى،شورملك،فلامرتغلات"استولىاذ،حثيثةبخطانهايتها

.آشور)3(الىوسباهمكذلكنف!اليأرضكلوأخذالهامةاسرائيل

آخرجاءحتىوهمجيةفوضفيتعيث!الزمنمنحقبةالمملكةوظلت

عرشعلىواستولى،رمليابنفقح8وقتل،ايلةبنهوشعآاسرائيلملوك

.(،"السامرة

حرةكانت"أيلةبنهوشع"حكمظلفيالمملكةبأنالقرلغط!سنولا

لهيدفعوكانآشورملكلشلمانصر"اخاضعأعبداَهوثعكاناناذ،مستقلة

منهايطلبمصرالىتطلعقدهوشعانشلمانصرعلموحين،المجزيةالجزية

أوثقهثم"هوشع8علىبالقبضشلمانصرقام،الجزيةدفععنأحجمثمالعون

ذلكوكانيدهفيبعدهاسقطتسنواتثلاثالسامرةحاصرثمالسجنوأودعه

ثانملوكمنالموضعذلكفي)لاْ(فرل)الاممهذاكريرلمحيث،فلامرتفلاتهو،هذافول(1)

.19:؟5

.20-19:1،:ئانملوك(2)

.29:15:ثانملوك(3)

حكمفؤنحديدعندقضطربالقديمالعهدروايةأنالفؤتلكفيوالاضطرابالفوفىعليدلمما(4)

الشةفيالملكتوليايلهبنهوشع)ن5(15:30،ثانملوكضيامراثلملوك،خر،أيلةبنهوى

ثانملوك)منالإصحاحنفىيقولكابهموذاملكيوثامأنمععوذاملكيوثامحكممنالمثرين

أيلهبنهوضعان(17:1ثانملوك)فينجدثميهوذا،فيفقطسنةعثرةمتموىيحكملم(+:15

.يوثامأحازبنحكممنعثرةالثانبةالسنةفي)مراثيلملكتولىتد
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الىاسراثيليهودشلمانصرومبى"أيلةبنهوشحآحكممنالتاسعةالسنةفي

إسرائيلمملكةكانت.مق722سنةوبانتهاء،مدنها)؟(فيوفرقهمرو!ث،

.(2)للمنطقةالسياسىالوجودمنازيلتقدالثصمالية

أأةةأ

ه!ننبق

ين

كله.عرالابعالإصحاح:ثانملوك(؟)

!547:كتابهتعافيsBr"ه)2(ويقول The Wisdom of Is elلوقدرلهابعدامراثبلمملكةان

عوذا-معفعلكما-أخرىمرةكيانهمتحقيقيمكنهمحتىالمبِنمةشحذيواصل)رمياثلنىسريدها

.،الفياعهذاالعثرةالأسباطضاعلما
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بهوذاالجنوبمملكة

الجزءعلىاقتصرملكهولكن،سليمانأبيهعنالملك"رحبعام"ورث

ودينيةسياسيةعاصمة"اورشليم"وأبقىانقسامهابعدسليمانمملكةمنالجنويي

المشكلاتمنخاليأرحبعامعهديكنولم،سليمانأبوهبناهالذيالمعبدبهالأن

زالوكذلك،الئعببينالغريبةالعباداتانتشارزادفقد،والسياسيةالدينية

انقسامبعدمنهبدلاأمرأذلكوكان،سليمانمملكةيميزكانالذيالسلام

الثعاليةالمملكتينبينقليلةغيرعسكريةمناوشاتحدثتاذالمملكة

ابنهبعدهاخلفه،سنةعشرةسبعقرابةالحكمفيرحبعاموقضى،والجنوبية

ابنهآبياخلفثم،أبيهحكمبسنواتالثلاثحكمهسنواتوقث!ابهتآبيا)؟(

وتماثيل،المرتفعات)2"نزعٍبأنالدينيةالإصلاحاتبعضأجرىوقد"آسا"

(3)والعدةالعتادكاملقوياًجيشاوجهز،يهوذافيحصينةمدنأوبنى،سم!ثلا

أرضفيالتيالرجاساتونزع،كثيرةمغانممنهموغنمالكوشيينعلىوانتصر

مذبحجددثم،إفرايمجبلمناخذهاالتيالمدنفيوالتيوبنيامينيهوذا

ملك"بعشا"هاجمهملكهمنوالثلائينادادسةالسنةفيولكن.(")الرب

نا(11/19،22)ثانايامفيجاءفقدرحبعامبن،بياأماسمذكرفيالقديمالعهدروايةاختلفت(1)

جبعة.من،اورئلبنتميخاياآاسهاان(13/2)ثانأيامفيجاءفم،اشالومنجتمعكة5اصها

عديخكررالمرتفعاتترعالىالإثاؤأنبدليل،عوذاكلفيكاملأيكنلمالمرتفماتانتزاعأنيبدو(2)

العهدفيوردلما،الملوكهؤلا.أحدعهدفي.كاملأكانالمرتفعاتانتزاعانفلولاحقينملوكعنالحديث

يلىثمذلكبعدالمرنفعاتتبقثمكاملأالانتزاعيكونقدأو،لاخينملوكعهدفيالمعنىنف!القديم

عوذا.مملكةبقاهطيلةاجنبيةعباداتوجوددليل!ذاالحالينأيوعل..هدمهابعيدمن

(3)t(8/14)ثانبام.

.(8/15)ئانأيام(4)
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منوذهبأفضةاليهودفع،آرامملكبنهددمنالنجدة"آسا"فطلب،اسرائيا!

وضربه،بعشامععهدهونقضبنهدد""لهاستجابحتىالرببيتخزائن

.يهوذا)1(منبعشافانسحب

ابنهبعدهاخلفهسنةوأربعيناحدىيهوذافي"آسا"حكمواستمر

عشر،السابعالإصحاحبدايةفيالثانيالأيامأخبارسفرلناويذكر"يهوثافاطا

وكان،يهوذامدنكلفيقويجيشلهوكانإسرائيلعلىتشددشافاطيهوأن

لأنبكثرةوكراعةغنىلهكانيهوشافاطوأنداودابيهطرقفيسارلأنهمعهالرب

الأراضيممالكجميععلىكانتالربهيبةوأن،الهدايالهيقدمكانيهوذاكل

لهيقدمونكانوابل،محاربتهعلىالأراضيهذهتجرؤفلم،يهوذاحولالتي

أيام).العربانمنوالتيوسالكباشوآلاف،الفلسطينسِنمن،كالفضةالهدايا

لمهدايااسمتحتلهيقدمكانماكلأنالروايةهذهمنويتضح.(17/11ثان

هدايا.صورةفيضرائبكانتبلومودةحبهداياالواقعفييكن

عهدفيموجودأكانالشريعةسفربأنتفيدالإصحاحنفسروايةأنكما

ومعهميهوذاليعلموااللاويونالكهنةومعهمرؤسائهالىيرسلكانوأنهيهوشافاط

نستدلالثانيالأيامأخبارمنعشرالثامنالإصحاحبدايةومن.الثريعة)2(سفر

مملكةبينتقاربإيجادعلىعملواالذينيهوذاملوكأولهويهوشافاطانعلى

،والتزاورالمصاهرةطريقعنذلكوكان،الشماليةاسرائيلمملكةوبينيهوذا

.(4)القديمالعهدفيجاءكما(3،آخابصاهرحيث

والتزاورالمصاهرةعلىالمملكتينبينالتقريبمحاولةفييقتصرولم

تلكجلعادراموتفيالآرامينضدحربفيآخابمعانضمبل،فحسب

كادأنبعددارهالىعائدأيهوشافاطوفر،عرفناكماآخابفيهاقتلالتيالحرب

.(601/16)ثانابام(1)

.(907/17)ثانأيام(2)

قدولكن،،خاباصرةمنتزوجالذيهوففسهبهوثافاطيكونأننتعدولكنا(18/1)ثانأبام(3)

فانأبام)عثلياهيالزوجةوهذهيهوراملابنهآخاباسرةمنزوجةيهوثافاطباتخاذالمصاهرةهذ.تكون

6/21).
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فقصدوا،ضدهمآخابمعاشتراكهليهوشافاطيغفروالمالمؤابينولكن.يقتل

المغيروناشتبكاذيهوشافاطجانبالىكانالحظولكنعمونبنوومعهميهوذا

علىالفريقينمنكلفساعد،يهوذاالىالوصولقبيلساعيرجبلسكانمع

دونغانمأمنتصراَوعادالفريقينغناثمليجمعيهوشافاطوخرج،الآخراهلاك

.(؟،بركةواديفيللربالشكرترنيمةمنبدأهقدكانماوأكملحرب

ضدحربفيآخابمعاشتراكهجراءمنلهحدثبمايهوشافاطيتعظولم

أيضأ،ذلكأجلمن(2"نمشبنياهو"تأنيبإلىيستمعلموكذلك،آرام

اسرائيل،ملك"،خاببنأخزيا"معينضمبان،آخابمعفعلهمايكررفنجده

،جابر"3(عصيونفيفعلَاالسفنصنعوتم،ترشيشاِلىتسيرسفنعملفي

.(4)َلشفيالمشروعولكن

ابفبعدهمنوجاءسنةوعشرينخمسقرابةيهوشافاطحكمواستمر

بعضومعهمبالسيفاخوتهجميعبقتلحكمهفاستهليهوذاعلىملكأ"يهورام"

عهدهوفي،اسرائيلملكآخابأسرةمن"عثليا"تزوجوقد(5)القومرؤساءمن

اليهبهبعثالذيالمكتوبالتعنيفخلالمننتبيقوخلقيدينيفساداستشرى

.(6"النبيايليا

الفلسطينيينلغاراتهدفأأصبحتيهوذاأنالانحلالهذانتيجةوكان

الالهيبقولم،ونسائهوبنيهالملكبيتأموالكلعلىواستولواففتحوهاوالعرب

منسنينثماقبعدالمعدةبداءموتهبعدخلفهالذيآحاز"يهو"أبنائهأصفر

.(30-1/20)ثانأبام(1)

.(2-1/19)ثانأيام(2)

أولملوك)مرفافيهاصلطنوأص(36-5/333عدد)البريةفيقيهةفيللقومرحالمحطكانت(3)

48/22،49).

.(37-35/20)ثانأيام(4)

ملوكأسلوبهوالألحؤبهذااناذالامريةزوتجهعثياتأثيريتضحوهنا(4/21)ثانأيام(5)

الماية.)مرائيل

.(16-12/21)ثانأيام(6)
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أكثرالحكمفي"أخزيا"أو"حاز،يهو"يستمرولم.أورشليمفيليهوذاحكمه

منيهوشافاطجدهبداهمااستأنفوقد،كسابقهفيهحكمهكانواحدعاممن

ملك،خاببنيهورامالىاخزياانضم)ذ،إسرائيلمملكةمعو"لماربتعاون

الهزيمة،وتكررت،جلعادراموتفيآرامملكحزائيللمحاربةاسراثيل

بنياهو"ةثورفيمعهفهلك(؟)لعيادتهأخزياوذهب،)سرائيلملكوأصيب

أرجاسهم.وكلآخابأسرةفيهاأبادالتي،"نمش

فيالحاكمداودبيتتاريخفيفجوةتحدث"يهورامبنأخزياوبمقل

سبعقرابةاستمرتالتيالفجوةتلكيهوذاشعبيسدماسرعانولكن،يهوذا

فيأخوالهعندأخزياابنهامقتلبعد"2"للحكم"عثليا"اغتصابمدةهيسنين

أزيلتعمريبنتعثلياوقتليهوذاعلىملكأصغيروهويوآشوبمسح،السامرة

داودبيتفيالحكمواتصليهوذاعلىالحاكمةداودأسرةفيحدثتالتيالفجوة

.(3)أخرىمرة

الفعليالحكموكان،العمرمنالسابعةفيوهوالحكميوآشيتولىوقد

مسحهحتىطفولتهمنذيوآشتعهدالذي،الكهنةرثيس"يهوياداع"أختهلزوح

يحفظلم"يوآش"ولكن،يوآشيرعىوهومونهى!حيهوياداعوظل،ملكا

يوآشأمرفقد"ليهوياداع"وبملكه.بحياتهمدينأنهيذكرولم"يهوياداع"جميل

يهوذافيالناسيعظوقامالربروحلبسهحين"يهوياداعبنزكريا8بقتل

لمؤازرتهايهوذاتؤدبأنآرامأرادتالعامنفشوفيبم(4)الربوصايابالتزامويأمرهم

بغنائمهموعادواوقتلواونهبواوسلبوايهوذاعلىالآراميونفهجم،ضدهااسرائيل

لهعبدانوقتله،المرضأصابهفقدالملكش،ويأما،دمشقفيآرامملكالى

الىينتميوالآخر"دزابا"واسمهأمهجهةمنالعمونيينالىينتيأحدهما

."عورامبنأخزياونزل8:وصحتها،...عورامبنعزرياونزل8:يقول(6/22)ثانأيام(1)

(T)(12-10/22)ثانأيام.

.(15-1/23)ثانأيام(3)

.(21-20/24)ثانأيامانظر(4)
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أربعينبعديوآشحكموانتهى"يهوزاباد"واسمهكذلكأمهجهةمنالمؤابيين

."أمصيا"ابنهوخلفهالحكمتوليهمنسنة

3/25،4فيأمصياعنالثانيالأيامأخبارروايةفيالانتباهيسترعيومما

وأما،أباهالملكقتلواالذينعبيدهقتلعليهالمملكةتثبتتولما":يقولأنه

الربأمرحيثموصسفرفيالشريعةفيمكتوبهوكمابل،يقتلهمفلمبنوهم

كلبل،الآباءلأجليموتونالبنونولا،البنينلأجلالآباءتموتلا،قائلأ

."خطيتهلأجليموتواحد

ثريعةحسبعادلالقصاصوأنموجودالشريعةسفرأنهناالواضحفمن

وتأمرغيرهبجريرةأحدأخذعنتنهيالتيالشريعةهذهمصدرهلولكن،موسى

التشبيايلياحديثعنهيصدرالذيالمصدرنفسهو،أخرىوزروازرةتزربألا

إلهالربقالهكذا":قائلًايهوذاملكيهوشافاطبنيورامإلىكتبحينمثلًا

ملك،عاوطرقأبيكيهوشافاططرقفيتسلكلمأنكأجلمن،ابيكداود

هوذا....اخونكوقتلت...اسرائيلملوكطرقفيسلكتبل،يهوذا

.(1)،عظيمةضربةمالكوكلونساءكوبنيكشعبكالربيضرب

بينالروابطتوثيقعلىعملمنأولهويهوذاملك"يهوشافاط"كانو)ذا

وقراراته.تصرفاتهفييتخبط-سيرتهمنيبدوكما-"أمصا"فإنواسرائيليهوذا

)م!راثيلمناستأجربأنجيشهتدعيمأرادساعيربنيمحاربةعلىعزمحينفتراه

يعنفهالذياللهرجللأمرينصاعثم،(2)الفضةمنمثقالبمائةمحاربألفماثة

عليهوتضيعجيشهمنالمحاربينهؤلاءفيخرجاسرائيلمنبمحاربينلاستعانته

ممعاعيرجبلفيالإدوميينحربمنيعوديكادوما،لهمأجرأدفعهاالتيالفضة

فييهوذااقتحمواقدخدماتهمعناستغنىالذينالإسرائيليينالمرتزقةيجدحتى

علىبناء-أمصيايدخلثم،(3"لأنفسهمانتقامأوالسلبالقتلفيهاوأعملواغيبته

.(14-12/21)ثانأيامأنظر(1)

.(6/25)ثانايام(2)

.(13/25)ثانأيام(3)
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،يهوذاعلىفيهاالدائرةوكانت،اسرائيلملكيهوآشمعمعركةفي-طلبه

وكانالملكوبيتالرببيتنفائسكلونهبأورشليمسور)سرائيلملكوحطم

بينماعلىبالإبقاءإسرائيلملكيوآشنصحرفضالذييهوذالملكدرساًذلك

.ودمنالمملكتن

يأتينراهبل،العسكريالميدانعلىوف!ئ!له"أمصيا"تخبطيقتصرولم

،(1)اهلويوقدالآلهةلهذهوشجدهزمهمالذينالإدوميينساعيربنيبألهةمعه

استمعلأنهمنهمأصابهماوأعمابهالإسرائيليينالمرتزقةمعفعلمافعلالذيوهو

اله.رجلنصيحةالى

فلحقوالخيشالىهربباعمالهذرعأضاققدبع!شلابأنأمصياشعروحين

الذي(758-810)"عزريا"أوعزياابنهالحكمفيمحلهوحلوقتلوههناكبه

أشدودأرضفيمدنأوبنىوالعربالفلسطينيينوحاربأبوهأفسدهمابعضأصلح

.(2)والفلسطينيين

فيوأبراجتحصيناتإتامةفيالقويةأعمالهعلىدليلاسمهمنلعزياوكان

ضخم،قويجيشلهوكان،عهدهفيالفلاحةوازدهرت،البريةوفيأورشليم

مذبحعلىليوقدالهيكلودخلالههالربفخان"الغرورداخلهحتىصيتوذاع

فظلبالبرصأصيبثم،اللاوفيالكهنةمعالعملبهذامصطدماَ،(3)8البخور

فييوثامواستمرأبيهمرضإبانالملكبيتعلى،يوتام"ابنهوكان،ماتحتى

)صلاحاتمنأبوهبدأهكانمافأكمل(4)(742-758)أبيهموتبعدالحكم

فغنمالعمونيينعلىنصرأوأحرز،الغاباتفيوالقلاعوالأبراجالمدنوبناء

قرابةالحكمفيوظل،لهيدفعونهاجزيةوالفضةوالشعيرالقمحمنمنهمالكثير

كلفهدميهوذاعلىخلفهأنبعدالحكمفيآجازابنهقضىومثلهاسنةعشرةست

.(14/25)نانأيام(1)

.(6/26)نانأبام(2)

.(16/26)ثانأيام(3)

.(1/1))شعيا)شعيانبؤفبهابدأتاليالسنةهيعزياوفاةسنة(4)
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غريبةأخرىلآلهةواوقد،المرتفعات،بناأعادالدينمجالففي،آباؤهبناهما

التيالأممرجاساتوقلدأيامهكللآشورمخلصأآحازوأصبحالربوأسخط

لنفسهوعمل،الرببيتأبوابوأغلقالنار)؟(فيبنيهفاحرق،الربطردها

والسبيوالسلبللحربيهوذاوعرض،أورشليمفيزاويةكلفيمذابح

معآرامملكرصينلهجومفتعرضت،صوبكلمنبيهوذاالعداوةوأحاطت

الادوميينلغاراتكذلكيهوذاتعرضتكما،(2)إسرائيلملكرمليابنفقتح

ثم..(3)والجنوبيةالساحليةيهوذامدنمنكثيرعلىاستولواالذينوالفلسطينيين

يهوذاعلىآشورملك(20/28ثنأيامفلناسرتلغات)فلاسرتغلاتهجم

وقد،الرؤساءومنالملكوبيتالرببيتمنلهجمعهبماآحازفاسترضاه

..انبيائهلكلاميسمعولمالربآحازأسخط

مخلصأتلميذأكانالذيحزقياابخهوخلفه.مق727سنةآحازومات

فاعترتيهوذافيالحكمكرسياعتلائهمنذفيهإضعياتأثيرظهرفقدلإشعيا"7(

كانتالتيالرجاساتمنوتطهيرهالرببيتأبواببفتحوامرللربأبيهبخيانة

عباراتفياشعيابوضوحتعاليموتظهر،مصاثبمنبيهوذاحلمالكلشبأ

.حزقيا)4(

أياممنلأنه"سيماًأداءالدينيةالطقوسوأداءالكهنةتقسيمحزقياوأعاد

.(26/30ثانأيام)أورشليمفيكهذايكنلم)سراثيلملكداودبنسليمان

حزقيانحوبع!ئلاكلوانجذابالإصلاحيةالدينيةالحركةهذهأنويبدو

الذبائحتقديمفيوالإفاضةالأعيادواقامةالمرتفعاتوهدمالتدبنفيوالإغراق

غاراتمنسابقيهوبعضآحازحكمأيامالشعبعاناهلمافعلردذلككانللرب

..(3/28).ثانأيام(؟)

.(9-1/7))شعيا(2)

.(18-17/28)ثانأبام(3)

.615.7(George Adam Smith (The Expositor's Bible) Vol. III. P)

.(11-5/29)ثانأيام(4)
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"حزقياهو"أيامولكن..الصلاحعنالابتعادالىوالصالحونالأنبياءردهاأجنبية

ولكن،يهوذاعلىهجومه،شورملكشحريبعاودفقدلينةهينةتدملم

كانتالتيوالينابيعالمياهوطمسورأورضليماشعياحَصًناسثارةضوءعلىحزقيا

وانهزماشعيانبوءةتحققتحتىاورشليممحاصرأسنحريبوظلالمدينةخارج

..السماء)؟(منبجيششحريب

امتدتبلفحسبالدينيةالنواحيعلىمقصورةحزقيااصلاحاتتكنولم

واضحأ)شعيا(ثروكاناليهوديةالقبائلتقريبعلىوالعملوالمالالرينظمالى

ابنهخلفهأنبعدالحالانقلبموتهبعدأنهحتى..حزقياإصلاحاتكلفي

وابنهخلفهظلامثمآحازوأبيهسلفهظلامظلامينبيننوراًحزقياكانفقدمنسي

موبقاتهعلىوزادآحازجدهتاريخأعادالذيالإرهابيالدمويالحاكممنسي

نأبعدالأرشدهالىيثبولم(2)والتوابعالجانواستخداموالتفاؤلوالسحرالعياقة

عودته.بعدالإصلاحاتبعضفاجرىبابلأسيراًالىآشورملكاخذه

انتهاءحتىشاءولمنذاسراثيلبنيعندالملكيةتاريخفيالنظريلفثومما

خمساًظلفقد،الحكمفيبقاءالملوكأطولكانمنسيأنالدولتينفيالملكية

فيابيهمنأفضليكنلمالذي(4)آمونابنهوخلفه(3)أورشليمفيسنةوخمسين

يكونأنيستبعدولا،(5)الحكمتوليهمنسنتينبعدبيتهفيعبيدهفقتلهالحكم

هذايقويومما،أبيهفسادطالبممافسادهيطوللاحتى،مونقتلفييدللكهنة

.(7،36-37/5))شعيا(1)

.(19/8)،(9-6/2))ضعياوانظر(؟.-A،7-2/33)ثانأيام(2)

.(1/33)ثانأيام(3)

الهاصمعلأ؟5،ال"،مونآابنهسبيأنهحتىالأخرىالأممألهةالىمنييلمدىهنايلاحظ(4)

فيواردأيكنلمالاسمهذاولكن،الثجاعاوالأمينبمعنىألأ8،عنمأخوذأالإسميكونوتدمصري

هذايجعلمماالوثونالملك(26/22أولملوك)أخابعهدفيالمدينةرئي!اسمعدامااليهودء!سا

.،نذاكاسراثلفيمنهاحرجهناكيكنلمالتىالمصريةالعبادةعنالامملأخذمرجحأ

يتمالقتلكانيهوذاففيصائل5فيالملكقتلعنبواثفييختلفكانيهوذافيالملكقتلأنيلاحظ(5،

ابنهوتولىش،ويقتلفيحدثكماالرعي-الوريثأوالابنإلىالحكملينتقلالملكعيدمنغدرأ

الحكم.لاغتصابثورةفتيجةالقتلكانفقدانلفياماآمونمعحدثوكما،أمصيا
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عالكهنةوحرأعوامثمانيةيتعدىلاحدثاًكانالقتيلالملكابنأنلام!حالا

عهدفيكادواأوفقدوهاالتيمكانتهملهمأعادترعاية"يوشيا،الابنرعايةعلى

علىالغريبةالآلهةكهنةعظاموأحرقتوتزيينهالمعبدترميمأعيدفقد،(9"منسي

.(2)مذابحهم

سفرعلىالعثورأيديهمعلىتمحينارتفعقدالكهنةشانأنكما

من35الإصحاحفيمبينهوكماومغانمهممجدهمللكهنةوأعيد،(3"الشريعة

الثاني.الأيامأخبار

فيبجراحهمتأثرأماتحتىسنةوثلائينإحدىالحكمفييوشياهووظل

مصر.ملكنخاو""وبينبينهالفراتعندكركميشمعركة

وبداتالعمرخريفتجتازكانتالمملكةولكنآحاز"يهو"ابنهوخلفه

الحكمساحةفيقدميهيضعآحازيهويكدفلم،بمصيرهاتلعبالخارجيةالقوى

ملوكوأصبح،"الياقيم"أخاهمحلهوأحلأشهرثلاثةبعدمصرملكعزلهحتى

فقدإمكانهمفييعدلمبأسمائهمالاحتفاظحتى،يملكونولايحكمونيهوذا

تدفعها)تاواتيهوذاعلىوفرض،يهوياقيم"وجعلهالياقيبماسممصرملكغير

مصرسلطانطردتجديدةقوةظهرتحتىمصرلقوةخاضعايهوياقيموظل،له

عنبالابتعادنادىماوكثيرأ،اشعيايخشاهماهذاوكانمكانهاواحتلتيهوذامن

وسيىبابلملكنصرنبوخذوجاءبابلقوةظهرتفقد..مصرعلىالاعتماد

آنيةبعضنبوخذنَضروأخذ،يهوياكين"ابنهمحلهوأحلبابلالى"يهوياقيم"

فعلحتىأشهرثلاثةيهوياكينعلىيمضولم.ببابلهيكلهفيليضعهاالهيكل

ثانملوكفييروى)صدقياهو""أخاهمنهبدلاًوعينبابيهفعلهمانصرنبوخذبه

وغيرهمتياواسمهعمههوىانمايهوياكينأخايكنلمصدقياهو""ان(17/24

.صدقياهو(الىنصرنبوخذ

حتىالحكمعلىواستيلائهاعثيائورةبعديوآثىرعايةفيالكهنةرئي!يهولاداعفعلهبمايذكرناوهذا(1)

.عوياداعرعايةتحتالحكمض،ويوولىبهوياداعقتلها

.(13-5/34)ثانأيام(2)

.(؟5-14/34)ثانايام(3)
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بالفساداتسمتأورشليمفيسنةعشرةاحدىصدقياهوحكمواستمر

التمردفيأخذتمنذتترنجبدأتالتييهوذاملوكآخرصدقياهووكانوالانحراف

فيوتمادتالجزيةدفععنفامتنعتمصرمنبتحريضالصاعدةبابلقوةعلى

للملكآنذاكإرمياالنبيلتحذيراتتلتفتولمنبوخذنَضرتوةعلىتمردها

التي"نصرنبوخذ"لحملةخاضعة.مق596سنةيهوذاسقطتحتىيهوياقيم

عددهمبلغالذينالأسرىبينمنيهوياقيموكانالأولالبابليالسبيعنام!فرت

الصدمةأثرمنتفيقيهوذاتكدولم..مكبلينعاملوألفمحاربآلافسبعة

يستطعلمعامأدامحصاربعد..مق586ستنةالأعظمالبابليالسبيكانحتى

شيئايصنعأنبابلسلطةعلىالتمردتكرارعلىيهوذاحرض!الذيمصرملكفيه

أورشليمفدمرالتأديببالغالانتقامشديدالمرةهذهنبوخذنضروكان،لإنقاذها"؟(

ألفأ(ربعينالمسببينعددوبلخالملكبيتوخزائنخزائنهوسلبالهيكلوأحرق

نأبعدعيناهفقئتإذيهوذاملوكآخربصدقياهوالتنكيلوتم،القتلىآلافغير

.الأسرىبينبابلالىسيقثمأولادهذبحبهمارأى

بالسبيزوالهاحتىنشأتهامنذ)سرائيلبنيفيللملكيةالعرضهذاومن

كانمما،المجتمعهذاملامحأهمنتبينأننستطيع.مق586سنةالبابلي

الداخلفيالسياصيالمجالفيوفسادانحرافمنالملكيالنظاميواكب

والخلقي.الدينىوالمجال،والخارج

أجلمنوصراعتطاحنمنالملكيالنظامعاحبماالمآخذهذهوأهم

،داودمنومواقفهشاءولمنذذلك،فيهالبقاءأجلمنأوالحكمالىالوصول

كتلكوالخلقيةالسياسيةالمنغصاتمنتخلولاداودحكمفترةكانتكذلك

الحثيأورياقائدهزوجةمعقصتهفيداودالىالقديمالعهدنسبهاالتيالمواقف

منذلكعننثأومااخواته)حدىعلىأبنائهأحدمنوقعالذيالخلقيوالاعتداء

انتزاعمحاولًاأبيهعلى"ابشالوم"تمردكذلك،الإخوةبينوعداوةدماءسفك

أجلمنحياتهأخرياتفيداودأبناءبينحدثالذيوالصراع،منهالسلطة

.209ص1ص8القديمةالحضاراتتاريخفي"مقدمةباتر)طه(1)
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الأكبرأخيهعلىسليمانفيهانتصرالذيالصراعذلك،الحكمالىلو!ولا

تمردمنماكانثم،والقوادالكهنةمنوأعوانههذاباخيهسليمانفعلهاوم"أدونيا"

منبإيعازالسلطةعلىالاستيلاءأجلمنسليمانسيدهعلى"نباطبنيربعام"

بعدالفرصةواتتهحتىسليمانوجهمنهربهبعديربعاماحتضنالذيمصرفرعون

ضدالشمالقبائلاستقطابواستطاعمصرمنيربعامفعاد،سليمانموت

عاصمةواتخذحكمهاهوتولىالشمالفيمملكةم!هموكونسليمانبنرحبعام

الشماليةالمملكةوظلتالسامرةإلىفحولها"عمري"جاءحتىشكيملها

منحرفةطرفاًالحكمالىالوصولسبيلفييسلكونملوكعليهايتعاقبالمنشقة

القصورمنالفسادوامتد،الفرصوانتهازوالقتلوالدسائسالمؤامراتمن

وامتلأغنىالأغنياءفازدادالبغيضةالطبقيةعليهشطرتالذيالشعبطىالملكية

بنيربعاموكان،والفجوروالفسقالظلموانثر،الحقوقوضاعت،فقرأالفقراء

اورشليمعنانفصالهمنذالشماليةالمملكةفيالوثنيةصرحى!سأقدنباط

ومعبدهما.

فيالأالفهمكثيراَالشمالمجتمعيفْضُلُالجنوبمجتمعيكنولم

الوصولمحاولةدونداوداسرةفيالحكمواستمرارللمجتمعالنسبيالاستقرار

لام!صلاملوكسليلةعثليا،8فعلتهماباستثناءوالقتلالتأمرطريقعناليه

لأطفالبهاقامتالتيالمذبحةخلالمنداودأسرةمنالحكمانتزاعبمحاولتها

الأعظمالكاهنجهودبفضلداودأسرةالىعادالحكمولكن،الملكيالنسل

فالوثنية،النواحيمختلففيبالانحرافاتيعجكانالمجتمعغيران"يهوياداع8

وانضوتالحقوقوضاعت،زالتوماسليمانحكممنذجذورهارسختقد

.سليمانعهدمنذالملئهسلطةتحتالكاهنسلطة

نروتنافسوبغضاءعداوةمنالمملكتينبينالعلاقاتعليهكانتماكذلك

اجنبية.بقوةأختهاعلىمملكةكلاستعانتحتى،الأوقاتمعظم

سلطةظهوراستدعىمماوخارجياًداخليأالمملكتينمنكلفيالأمروساء

ترعرعالذيالحاكبمالنظامفيادوجهفيوتقف،الانحرافهذاتعارضجديدة

،بالإصلاحمنادياالأنبياءصوتفارتفع،واخلاقياًدينياًالمجتمعفسادظلهفي
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مناليه،لتوماالكاهنفيالمتمثلةالدينيةالسلطةالسلطتينمنكلأيعارض

الدينمنالثمكليةبالناحيةواكتفائها،فسدماعلاجفيالفعالةالمشاركةعنابتعاد

فيالوقوفمحاولةدونالثراءعلىالكهنةوحرصوالذباثحالتقدماتفيمتمثلة

علىوالملكالكاهنمناًلكيعارضونالأنبياءفانبرى،الملكيةالسلطةوجه

التيالكاهنسلطةاجتماعيةسلطاتثلاثالعبريالمجتمعفيوأصغ...السواء

التيالنبيوسلطةثيءكلعلىالمسيطرةالملكوسلطة،المعبدداخلبالعملاكتفت

السابقتين.السلطتينتعارض

هيالقديمالعبريالمجتمعفيوجدتالتيالثلاثالسلطاتوهذه

البحث.منالأولالبابموضوع

ثم

"
،

!!ء+كا!كاط"ا+لإ++"

ص!ئب!ق
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الأولالباب

العبريينعندالاجتماعبةالسلطة

الكاهن-1
الملك-2

النعي-3
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الأولالفصل

الكاهن

فيدينيةخدمةيؤديالذيصخ!ثلاتعنيالعبريةفي(كوهين)برأفيكلمة

العبريالإلهثتقاقفياجماعيرأيهناكليسولكن.اليهوديةالديانة

"كرب"اليمنيباللفظالمعنىفيشبيهةالكلمةتكونوقد(كوهين)أفييرلكلمة

كبيرحدإلىتوضعالعلاقةفهذه."يقرب"بمعنى،بر!العبريللأصلالمساوي

الكلمةاستعملتالثريعةفيالدقيقاللغويالمصطلحوفي.للكلمةالحاليالمعنى

ينتسبوعادة،بعيدأالآخرونيبقىبينماالسماولة"؟،للحضرةيقربالذيللشخص

.هاروننسلالىالمقربونهؤلاء

الساميةالمادةهي(ْنَهَك)أير!لللفعلالأصليةالمادةتكونأنالمحتملومن

وبهذاأحياناً"وقف"أو"ثبت"بمعنى"كان"الفعلأصلويكون"نوك8العامية

.الربأماميقفأويمثلأنحقهمنالذيالوحيدالكاهنيكون

واوأصلها(ْنَهَك)لم+برفيالهاءأنفيالاعتقادالىيدعوناالذيوالدليل

ون"مادةمثلبعفالمواضعفيالواومحلفيهاالهاءحفتالساميةالموادمنكثيرأهوأن

."ورن"منبدلأ،هـرن"ف"نهار"كلمةمنهاجاءت2ر

نقولولا،يدورالزمندارنقولولكنا.8دهر"تسمىالزمندورةكذلك

العملالىالأحيانمنكئيرفيتنسبكانتالكهنةفيوالتمية.يدهرالزمندهر

المقربأيقلناكما"كرب"يسمىمنهمالواحدكاناليمنفكهنة،لهمالرئيسي

."يكربمعد"اسمجاءاه!مو

/020)،(22/19)خروج(؟) r)82.:أنظروكذلك.M. !Unger (Unger' s Biblo Dict.) P!

67

http://www.al-maktabeh.com



هنافالألفالربأمإمالواتفأيكائنأصلهاكان8كاهن"كلمةأنكما

فيبالهاءامتبدلتواوأصلهاعرفناكماوالألفالفاعلاسمصيغةفيهمزةقلبت

العاميةمثلالعاميةاللهجابفيحتىيحدثقدالقلبوهذاالحاليالاستعمال

."ينوض"،8ناض8فنطقوهانهضفيبالواوالهاءاستبدلتالتيالمغربية

هوالذهبوالمعدن8ذهبآو"ذاب"فيكذلكواحدالأصلأنكما

فيموجودغير"ذهب8الفعلنجدولذا،غيرهمنأسرعالنارعلىيذوبالذي

..الأخرىالساميةاللغات

لهاأوردوقد6)كرميول"5اسماليهودعليهيطلقاليهوديغيروالكاهن

y:منهامعانعدةجزنيوس،؟( prostraitمعنىففيها8مستلقيارقدأي!ه

ومنها..حولطافاوحولدارايTunrondومنها"الإراديالاستسلام

Piestكاهنأي..

؟ُره!الآراميةوفي.(كومار)+*1برالحديثةالعبريةوفي

.الربكاهنأي(كومرا)

لتدل(Y)3ث!طبر"الجمعصيغةفيالكلمةجاءتالقديمالعهدوفي

!"؟ريزكلمةمعواحدة،يةفيالجمعصيغةووردت،الوثنيةأنبياءعلى

-"+6،بر*"+"ي؟إ":4/1صفنيا)في(كهنة) كر-5لإفيYبر+'

،إلِربريثلا"-لكا*++؟+!9م*+أ*لإبرلإير+"!-؟!كن66:-يا!ئأ"
.!*؟رب3+-!ي+لإفي*!لمحيه!!ك!يز

البعلبقيةالمكانهذامنوأقطعأورشليمسكانكلوعلىيهوذاعلىيديوأمد

."الكهنةمعالكماريماسم

هناكأنعلىدليلواحدموضعفيكهنةكلمةمع،كماريم"كلمةفورود

لفظهابنفسالعربيةالبرتستانتيةالترجمةأوردتهاوقدالكهنةمنالنوعينبينفرقأ

الكهنة"بمعنىترجمتها(3)الانجليزيةالترجمةأنمع""كماريمالعبري

.W!م8.(1) Gesoniuss: H.E. Lexi

.الأصنامكهنةبمعنىالأولىفهترجمتوقد(5/10)هوثع،(5/23)ئانملوك(2)

(3).em Bible+له!م!ه"ءآ
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الانجليزيةالترجمةنفصأنرغم"Spiospriestفىالمدلسونأوالمزورون

ةيتنات!ستربلاالعربيةالترجمةوكذلكPiestsبالكهنةي*بر"!كلمةترجمت

فيسبقكما5/10هوشعفيالعبريبلفظهاتكتبهاولم")كهنةترجمتها

صفنيا.

فيالناستنازع":(؟)يقولالمسعودين!فالعربيفسرهاكماالكهانةاما

منومنهم،الطبيعةأسرارعلىواطلاعهاالنفسصفاءإنهاقالمنفمنهممعناها

كونها،قبلبالأشياءتخبرهم-الجنوهي-المنفردةبالأرواحالاتصالالىارجعها

وقوةالطباعنراجصفاءمنيتولدنفسانيسببالتكهنأنالىذهبمنومنهم

معيكونشيطانقبلمنتكونالكهانة)نقالمنومنهم،الحسولطافةالنفس

ألسنةعلىوتلقيهالسمعتسترقكانتالشياطينلأنعنهغاببمايخبرهالكاهن

"."الفلكيبالوحيالكهانةربطمنومنهم،الكهان

وأنهاالإنسانيةالنفسخواصمنبأنهاالكهانةيصفف!نه(2)خلدونابناما

علىالكاهنيقوىولا":يقولثم،بالفطرةالملكيةالىالبشريةمنانسلاخ

هذاأحوالوأرفع،الثيطانوحيمنوحيهلأنالمعقولات)دراكفيالكمال

."الحوامىعنبهليشغلوالموازنةالسجعفيهالذيبالكلاميستعينأنالصنف

معرفةوادعاءالشعوذةفييحصرهاوهوالعربعندالكهانةتعريفهوهذا

العرافة.أو)سرائيلبنيعندالتنبوءالىأقربوهوسيحدثبماوالتكهنالغيب

تعليميةدينيةروحيةوظيفةأنهافهوالمقدسبا!كلافيالكهانةمعنىأما

اشتقاقاتذلكعلىويدلبالقرابينالتقربأعمالبأداءوالقيامالربمنللتقرب

+!ي؟بر؟برنياي:الربلسانعلىالتديم"3(العهدنيوردتكماالكلمة

.*؟لإيرأ2ل!ولأ؟!كليأل"ألهي!لإي9+نميرنهـاي؟ير"يملاأأ6+*

."ليليكهنوتقدسهوتمسحهالمقدسةالثيابهارون"وتلب!

.AYص،\بالذبمروج،المموى(؟)

.؟..:خلدونابنمقدمة(2)

.40:13:خروخ(3)
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:(1)لموصىالربمخاطبةفيالمعنىنفسوكذلك

وتقدسهمأياديهموتملأوتمسحهممعهوبنيه)ياهاأخاكهارونوتلبس"

."ليليكهنوا

و)يثامارامامأليعازركهانةوفىِ(\:29خروج)فيالمعنىنفسوكذلك

.(3/4عدد)هارون

أ

ة

ط++ل!ذأبء+كا!8

قب!ت!

.28:41:خروخ(1)
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إسرائيلبنيفيالكهانة

القبيلةرئيسفيأوالأسرةربفيتتمثلكانتموصأيامقبلالكاهنوظيفة

:(ه:1)أيوبسفرفيفنقراومكانتهااحترامهالهااجتماعيةسلطةكانتوبذلك

مُحْرَقاتوأصعدالغدفيوبكرَ،فقدسهمأرسلأيوبأنالوليمةأيامدارتلماوكان"

هكذا،قلوبهممنالهعلىوجذفوابنيْاخطاربما:قالأيوبلأنكلهمعدوهمعلى

."الأيامكلفييفعلأيوبكان

مذابحبنوافقدولعقوب)3(لهاسحق"2((؟)لإبراهيمبالنسبةالحالكانكذلك

.للربيملكونوماأنفهمونذرواأضحياتوقدموا

كلموسىأمروعندما،البكرابنهالىالأبمنينتقلأحيانأالكهنوتوكان

وجودلهكانالعائلاتكهنوتنظامانيرجحالفصحِخروتيذبحأنعائلةرئي!

....("،لبيتهكاهناأسرةكلربيكونبأنآنذاك

المصريةالكهانةهي،خرنوعمنبكهانةاليهودارتبطفقدمصرفيأما

،فارعفوطى"واسمه"أون"لكاهن"ه(يوسفمصاهرةفيالارتباطهذاويتمثل

من،6"الباحثونيستدلالتيأونكاهنابنه"أستات"من"يوسف"تزوجاذ

."نيث"للالهكاهنةكانتأنهاعلىاسمها

12:18:13:تكوين(1) ، V.

.26:25:تكوين(2)

.7"33:20،35:1،3:تكولن(3)

،197(بيروت،الأدقالرقفيالكنائىمجمع8المقدسالكتابقاموس،فيعقادفؤاد:أفظر(4،

.791ـه"ثايخة.ط

.45:41:تكوين(5)

,881.6(Unger' s Bible dictionary, P)
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تصيرأنمنالكهنةأرضيوسفاعفيأنفيسببأالمصاهرةهذهوكانت

الكهنةومعابدمعاهدفيوربمافرعونقصرفيموسينشأةانكما(1)لفرعون

وبينالمصريةالكهانةبينمعينارتباطايجادفيقوياَسببأكانت(2)المصريين

الإسراثيلية.الكهانة

بعديرىمن-وويجالبرستيدطليعتهموفي-المصرياتعلماءومن

الإسرائيليينحكماءأنداودالىالمنسويةوالمزاميراخ!اتونصلواتبينالمقابلة

كانتالتيالأسرارولاسيما،مصرفيالمحاريبأسرارعلىيطلعونكانوا

الأحباركبارعلىمقصورةالعلياالديانةكانت)ذالدهماءعنمحجوية

.(r)وتلاميذهم

ردحينوذلكالإلهيالاختيارشكلالكهانةاتخذتفقدموصأيامفيأما

وأخوههوعليهمترفعهفيعارضوهالذين)سراثيلبينمنمقاوميهعلىموص

حتى،المقدسومن،لههومنالربيعلنغدأ":موسىلهمقالاذهارون

.(()"اليهيقربهيختارهفالذي،اليهيقربه

العهدفيالكهانةفكرةمفتاحتمثلالآيةهذهأن"ه(الباحثينبعضويرى

المقدس(Y)لهالربيختارهالذي(1):عناصرثلاثةعلىتشتملحيثالقديم

(r)الجوهريةالأصيةالحالةعنيعبرفالأول،الربمنبالقربلهيؤذنالذي

نفسها.الكهانةوظيفةعنيعبروالثالث،الأهليةعنيعبروالثانن

اختيروافقدالمؤمنالشعبكلشخصيةتأسمتالثلاثةالعناصرهذهوفوق

.(7)"مقدسةوأمةكفةمملكةللربوليكونوا،(6)الخاصالهشعبليكونوا

.47:26:تكوين(؟)

.22:7:الرسلأعمال(2)

.Ivy:الانبياءابوابراهيم:العقادمحمودعباس(3)

.:ه16:عدد(4)

(ony.!هل1.(5) Pن!nger' sBibleDiلا):gerلا.M

.6:7:نثية(6)

.6"19:5:خروخ(7"

72

http://www.al-maktabeh.com



منلأالتنوعوهذا،الكهنةمنمختلفةنوعياتإلىالقديمالعهدولثر

هذه(كانتسواءالكهنةبيئاتفيوالاجتماعيوالسياميالدينىالمناخطبيعة

التيأولهمالمعاصرة،المجاورةالأمممنلغيرهمكانتام)معراثيلبنىفىالبيئة

:هناككانالمثالسبيلفعلى،معينوشكلنظاملهاكأمةوجودهمشقت

الملك:الكاهن((،

اليهميشيرمنوأقدم،الكهانةسلطةالملكيةسطفالىيجمعالذياي

شاليمعلىملكأكاطالذي"صالقملكي،هوالنوعهذافيالمقدسالكتاب

.(1)اللربكاهناًوكان،وخمرأخبزأيخرج

الأبدإلىكاهنانت":الربلهقالحينداودالىالإشارةكانتكذلك

.(2"كهنةكانواداودأبناءأنالىايضأنتجهوالإشارة،(T)،صادقملكيرتبةعلى

هيكليبنيفهو"لزكرياالربعنهقالالذي"صالقيهوبنيهوثع8ثم

علىكاهنأويكونهي!مركعلىويتسلطويجلسالجلاليحملوهوالرب

.(3،"كرميه

سلطانوذويكهنةيكونونفهم،(")السبيبعدالكهنةمملكةعنوردوما

مجدهم.علىويتأفرواالأممليحكموامعأميامى

:بهو.دبانةغبرأخرىلدباناتكهنة(2)

فوطي"مثل،لعهدهاوسابق)سراثيلخارجهومنمنهمكانوهؤلاء

.8:14:خروخ(1)

.4:110:مزمور(2)

(r)8:18:ثانصمويل.

(t)6:13:زكربا.

.19:6:خروج،6:61:اضعيا(5)
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صاهرهالذيمديانكاهنومثل،(1"يوسف"صاهرهالذي"أون"كاهن"فارع

.(2)أبيهنغنمسقايةعلىالسغبناتهساعدأنبعدموسى

،داجون"آلهتهمكانت)ذفلسطينفي"داجون"كهنةأيضأهؤلاءومن

وأدخلؤأشدودالىالربتابوتالفلسطينيونأخذحينوتكسرتسمكةهيشةعلى

.(3)بقربهوأقاموه"داجون"بيتالى

!خا!ة)سرائيلوداخل،اسرائيلخارجفيالبعلكهنةهناككانكذلك

الإصلاحعهدوفي(5)"متان)اسمهكاهنالبعلكهنةومن،(4)آخابعهدفي

ياهوبن"قبلهومن(.مق610-641)يهوذاملكيوشياهو""منكلقضى

وكلنسلهوكل،خابكهنةكلعلى(.مق56A-884)إسرائيلملكنمثى"

وأنبيائه.وكهنته(6)البعلعبدة

جنودوكلوالقمرالشمسيعبدونكهنةهناكأنالىالنبيارمياويشير

يهوذاملوكبعضمعذلكفيصثشركينوشتث!رونهالهايسجدونوكانواالسموات

.(7)وعظمائهاورؤسائها

ذكركما،(9)كذلكارمياذكرهاوقد،(8)"كوش8كهنةهناككانكذلك

)ْملكوم"كهنة iفىأصنامهم(مامخدمواقدالكهنةهؤلاءمنالبعضانكما،(؟

.45:41:خروخ(1)

:خروجفيأخرموضعوفي8رمحوثيلههوموعىصاسمانالتوراةنذكروهنا2:16:خروخ(2)

.،آيزوناسمهأنتذكر1:3

.(ةَكَمَس،تعني(بالعبريةداج)وكلمة.ه-1:،:الأولصمويل(3)

.الأموركلفيبالفسادآخابحكمتميز(4)

.4:1:وصفنيا،17:23:ثانأيام،18:11:ثانملوك(5)

.11:10،19:ثانوملوك0.346:ثانأيام(6)

.2-1:8:أرميا(7)

المؤابين.آلهةكموش(8)

.48:7:اريا(9)

العمونيين.آلهة،ملكوم8كهنةذكرفي49:3:ارمياأنظر(01)
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فيبهميلحقواأن،ولحمأقلبأمختونينغيرلآخرينوسُيحَ،المعبد)1(نفس

.(2)والدموالشحمالخبزبتقريبهمالرببيتفينجسواالربمقدس

بابل"8منكثيرةأممأمحلهموأصكنالسامرةسكانآشورسبىأنوبعد

لاالمجلوبينمنالخليطهذاكان8وايمسفر"و"عؤا"و،حماةآو8كوتوه

،الربعبادةليعلمهمالمسبينمنكاهنلهميُرْسَلَبانآشورفامرالربيتض

عملهاالتيالمرتفعاتفيأقاموهاالتيالخاصةآلهتهالهاجماعةكلفكانت

.(3)المرتفعاتبيوتفيلأجلهميقربونالذينكهنتهاعبادةلكلوكانالسامريون

(r)اللاويونالكهنة:

نأالكهانةطريقفيالانخراطجوازكاناليهوديةالديانةاستقرتأنبعد

وهارونموصكانوقد،هاروننسلومنلاوىفرعمنلهاالمرشحيكون

.(4)كلذالىالقديمالعهديشيركماكاهنين

أماموليقفوامسكنهخدمةوليعملوااليهليقربهملاوىبغيالرباختاروقد

بينمنللكهانةيختارأنأرادمرسىولكن.كهنوتها)5(وليطلبوالخدمتهمالجماعة

منعصاعشرةاثنتيجمعحينوذلك،ونسله8هارون"،جمهعاًإِسراثيلبنى

العصىتلكبينومن،أص!باطهممنسبطالىترمزعصاكل،)سراثيلبنيرؤساء

العصىموسىوضعثم،اسمهعليهامكتولاَوىlسبطعن"هارون"عصاكانت

هارونعصافيجد،موسى"يدخلالغدوفي،الربأمرهكماالشهادةخيمةفي

لهارونالرباختياردليلهذافيورأىلوزاوأنضجتوأزهرتأفرختقد

.(6)ونسله

.12:44:حزفيال(1)

.7:44:حزقيال(2)

(r)24:17:ثانملوك-rr.

.،باس!هبدعونالذبنببنوعمونيكهشهببنوهإرونمو!8ه:99:مزمور(4)

(5)10 -8:16 : (. ac.

.11-1:17:عدد(6)
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نسلمنكانمنالكاهنأنالقداسةقانونفيالوقتذلكمنذوأصبح

كلمةيستخدمف!نههارونعنتحدث)ذاالمقدسالكتابأنحتى،هارون

وتعظيما.توكيداً(1)8+برنرأ"العبريةالتعريفبهاءمعرفة"الكاهن"

عندسماويبأمر8العازر"ابنائهكبرالىهارونمنالكهانةان!قلتثم

منالخا!طالبكرالابننصيبمنالكهانةأصبحتولذلك.(2)هارونموت

بكرأولوكانالكهانةيليلاف!نهبدنيعيبذاكانومنالبدنيةوالتشوهاتالعيوب

لتستمر"فينحاس"البكرابنه"العازرآبعدالكهافةوتولى،هاروننلمن

.(4)هارونبنىفيالقانونيةالكهانةصارتوبذلكبعد"(مننسلهفيالكهانة

:الصدوفيونالكهنة(4)

كاهنالىيردهمرأيفهناك،الكهةهؤلاءنسبةأصلفيالآراءكثرتوقد

منكنعانيأوكان،"ه(صالحقملكي،اسمه(القدس)شاليميحكمكانقديم

ابراهيم.باركحين(6)القديمالعهدفيكرهوروقد(القدس)يبوسملوك

فيولاجرانجوجنيبرجرتسعننقلأظاظا)7(حسنالدكتوراستاذناويقول

انتيوخس8انتقولالقديمةالفريزيةالرواياتان":العبريةالمعارتدائرة

كانم.ق030سنةحواليوعاضالثانيالهيكلكهنةكبارمنكانالذي8السلوقي

منهماالأولوالى8بيتوس8اسمهوالآخر8صدوق8اسمهأحدهماتلميذانله

."الفرقةهذهتنسب

:%r:1:لاوبون(\" 2( ، A ، V،؟25:1:علد.

.TA-20:23:عدد(2)

(r)20:8:قضاة،25:12،13:عمد.

\:21"0:1،867،11،2:2،2:3:لاولون(4)

8:10:علد ، r: r.

lمنةللكابالعامةالممريةايئة،الخالدةالقدس:زايددي!حلاعبدرو!كد(5) ie f،39ص.

.20-؟14:8:قكولهن(6)

(V)257ص،ومذابأطوار.ائيليالاصالدنيالفكر:ظاظاحندكور.
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اليهوديةالفرقمنفرقةأنهميرى(1)رخآرأياًنجدالرأيهذامنوقريبأ

المكابيينعهدفيالفرقةهذهظهرتوتد"صدوق"الأولراثدهمالىينتشون

مسالمةالىيميلونالذيناليهودمنالكتبةوبعضالكهنةطبقةاليهاتنتميوكانت

.الرومان

جاءالذلنالأوانلالكهةالصدوفببنالىبعودالكهنةهؤلاءأصلبكوندْمو

،داودزمنمنكانالذيالكاهن"صادوق،بنوبأنهم(2)8حزقيال8عندذكرهم

"حزقيال8يصفهمكمالاوينسلمنلملصدوقيرنالكهنةيكونالرأيهذاوحسب

وراءوضلواعنهابتعدواالذيناللاوفيبقيةدونالربالىالمقربونبأنهم

.)ثمهم)3،يحملونأ!نامهم

الكاهنرتبةحيثمنلهم،خرتقسيماًنجدالسابقةالكهتأنواعجانبوإلى

الأعظم:الكاهن-1

كلراسعلىيكونالذيالرجلأنهعلىبوضوحتدلللكاهنالصفةوهذه

طريقةمنهابأمورالكهنةبقيةعنيتميزوكان،الكهنةكلورثي!الكهنوتيةالشؤون

ذلك.وغبرالملاب!وفيالكهنونبةالمخصصاتفىوتمببزهللكهانةنكربسه

الىهذايرمزحتىرأسهفوقيصب(4)المقدسبالزيتيمسحالكاهنوكان

وبنيه8هارون8يصحبأن،موص"الربأمرفقد،للكاهنكاملتدشين

.(5)هللبكهنواويفدم!هم

ةح!صلادهنرأصهعلىصبالذيهوانهالأعظمالكاهنصفاتومن

نفسالىيأتيولا،ثيابهيشقولا،رأسهيكشفلاالثيابليلب!يدهوملثت

.IA-هـ،التاريخنيواليهودالعرب:صرمةنيماحمددكتور(1)

.46:40:حزقيال(3)

.؟16،48:1-43:19،44:15:حزقيال(3)

.To-22:30:خروج:انظرالمقدسالزيتعن(4)

.30:30:خروتخ!(5)
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الهه،مقدسيدنسلئلاالمقدسمنيخرجولا،أمهأولأبيهيتنجسولا،ميتة

عيببهيكونوألا،شعبهبينزرعهيدنسوألاقومهمنعذراءامرأةيتزوجوأن

وألا،نقصأوزيادةأطرافهبأحدأو،افطسأواعرجأوأعمىيكونكأنخلقي

مرضوضولاأكلفولاأجربولا،بياضعينيهفيولاأكتمولاأحدبيكون

المولد.شرعييكونن(و،(1)الخصي

صاحبكانالذي(2)"يهوياداع"دكذلكالعظيمالكاهنذكروورد

علىملكأوتنصيبهعثليامذبحةمن(.مق839-878)يوآشانقاذفيفضل

صبياً.بعديزالماوهويهوذا

سفروجدالذيوهوالعظيمبالكاهن"حلقياهو")3(يدعىكانكذلك

أورشليم.في(.مق610-641)يوشياهو""الملكحكمابانالشريعة

(4)،صالقيهوبنيهوشع،منكلالعظيمبالكاهنلقبفقدالسيبعدأما

.(ْ)"الياشيب"و

:الراسالكاهن-2

رئشاو8العظيمالكاهن8السابقاللقبففسهوتقريبأاللقبوهذا

بابل،ملكالىاقتيدالذي(6)الكاهنسراياعلىالاسمهذاأطلقفقدالكهنة

بابل.ملك،نصرنبوخذ"للملكعرةالتاسعةالسنةفيوقتل

اورشليمملكيهوشافاطعينهالذيالكاهن(7)8أمارياآعلىأطلقكذلك

.20-10:21:لاولون(1)

(Y)10:12:ثانملرك.

.10:12:ثانملوك(3)

.9:34:ثانأيام،4:22،8،4:23:ثانملوك(4)

.1:3،8،11:6:زكريا،4"14،2:2"1:1،12:حجاي(5)

.3:1،20،13:28:نحيا(6)

.24:52:ارميا،18:25:ثانملوك(7)

.14:11:ثانأيام(8)
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(14r. i 889 - i)علىالاصمأطلقكذلك،الربأموركلفيلليهودليقضي

كانالذيالكاهن(؟)"عزريا"علىأطلقتجلهومن،العظيمالكاهن"ياداعيهو"

الكهنةرأسعلىهذاعزرياوكان(.مق758_810)يهوذاملكعُزيازمنفى

إلىودخلالدينياختصاصهمعلىتعدىالذي"عزيا"الملكعلىالثائرين

....البخور)2(مذبحعلىليوقدالربهيكل

الاسمنفسهوالراسالكاهن=+فئنكافييرأالاسمأنعلىيدلومما

.(3)كذلكهارونعلىاطلقتالراسالكاهنأن11رب؟إلفييرأ

!صعندما"الرأصالكاهن"الاسمهذايقصدجزنيوس)4(كانوربما

رب+إللإلألأللأتكونانواقترح؟أنتَ=أئرَى؟"ل!6!جن6لإكلمة

":(15:27)ثانصمويلفي

المدينةالىعد.أنتاراءالكاهنلصادوق(داود)الملكوقال"

الكاهنلصادوق(داود)الملكوقال":فتكونالتصحيحبعدأما."بسلام

داودالملكأن)ذ،المعنىيستقيموبهذا.8بسلامالمدينةالئعدأنتالراص

هذاوكانأبشالومابنهثورةعندداودتركهاالتى"أورشليم"المدينةالىوفدأارسل

الكاهنابنويوناثانأخيمعصوابنهالكاهنصادوقمنمكونأالاستطلاعيالوفد

الجماعة،رئيسأوالرأسالكاهنهويكونأن،صادوق"منداودوطلب،بياثار

حدثمماتحريفهيانماالآيةفي+!يْ+ربكلمةانجزنيوسويفترض

لاسميثن!فالتصحيحقبلالنصغموضرغمإنهكذلكويقولالسيبعد

التصحيح.هذايرتضي

فيرتبةأقلآخرلقبأنجدالرأسأوالعظيمأوالأعظمالكاهنلقبوبعد

وهو:الكهانة

.26:20،31:10:ثانايام(1)

.18-16:26:ثانأيام(2)

.ه:7:عزرا(3)

(W. Geseniues. Herbrew & English Lexicon of the 110 O.T.P. 464. (f
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الثاني:الكاهن-3

العظيمالكاهن8حلقيا88يوشيا88الملكوأمر8الثانيةالطبقةكاهنهوو

الآنيةجميعالربهيكلمنيخرجواأنالبابوحراسالثانيةالفرقةوكهنة

.("،"...أورضليمخارجواحرقهاالسماءأجنادولكلوللساريةللبعلالمصنوعة

.(2)8صفنيا"يدعىكاهنعلىالثانيالكاهناللقبأطلقوقد

هما:القديمالعهدفيبلفظينالعظامالكهةمنالجمعوورد

-لألأفيهأ"والكهنةرؤساء=يرإ"!لإفيليألإ"

الكهنة.رؤمىأو()الرؤوسأوالرؤصاءالكهنة=+ثتبر؟ص!

ثم

A
ة

يقد-+!ط".+أل+!سس
اء-

ص!عدفثبط

.4:23:ئانملوك(1)

.24:52:ارميا،18:25:ثانملوك(2)
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ومخصصاتهمالكهنةعمل

الكاهن:عمل-1

الذبائحنظاممنالعبادةبمتطلباتالقيامهوبالكاهنالمنوطالعملاماس

الاحتفالاتفييخدمكانف!نهذلكوعدا،والنويةوالثهريةوالأسبوعيةاليومية

داطلاقالمقدسوالأثاثالذهبيةوالمنارةالمقدسةبالآنيةوشتنى،والتطهير

.(؟العهد)تابوتوحمل،المقدسةالأبواقفيالصوت

الديانةتعاليمالربمنمومىتلقيمنذالكاهنواجباتوضحتوقد

وصايااللاوفيسفرفيكثرتكما،بالذاتونسلههارونبهايخصالتيوالوصايا

الربوكلم8،(2"وقومههارونإلىموجهأكثرها،معينةبصيغةموسىالىالرب

.(3)8....الكهنةوبنيههارونكلمقاثلأموس

التعبدأركانوضحتالكهنةوبنيههارونالىالموجهةالوصاياهذ.وفي

بيانجانبف!لى،للشعبوتوضيحهاتعليمهاوأمربهاالقيامأمربالكهنةيناطالتي

والدبيب،،والطيور،والبحرالبرحيوانمنالطعامفيوالمحرمالمحلل

(4)الرجالنجاساتوبيان،النساءومنالمثروباتمنوالمحرموالمحلل

.791ـه؟المقدسالكتابقاموس:عقادفؤاد(؟،

،1:17:لأوبون(2) 1: 22 " 16: 21 ، 1: 15 ، 33: 14 ، 1: 13 " 1: 11 ، 24 " A.

.\:17:لاوبرن(3)

.44:23،25:حزقيال:البرصاحكامفيوكلها،13،14،15اصحاحات:لاويون(4)
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والزرع(3)والمواسمالأعيادكذلك،النجاماتهذهمنالتطهروطرقوالناء)1(

.والحصاد

القرإبينشرائعتنفيذكيفيةفيالرثيسيالكهنةدوريظهرهذاجانبالى

الكهنةالابهايفوملاالأعمالهذهوان،بأنواعهاوالكفارات،المختلفةوالذبائح

.(4)الممسوحالكاهنخطيةوكفارة،(3"التقدمةتربانلتقديمهارونأبناءمن

.(7)السلامةوذبيحة(6)الإثموذبيحة،(5)الخطيةذبيحةمثلوالذباثح

فيها.الكاهنودور(9)والتقدمات(8)المحرقاتكلشرائعبيانثم

تغحيثالعبادةأماكنالىالحجمواسميتزعمالأعظمالكاهنكانكما

وعجيجها.بضجيجهاالث!عاثر

الناس(بين\ْ)والقاضيالمعلمبدوريقومأنكذلكالكاهنعملمنوكان

عسرف!ذاأبينهمفيماتعاملهمفيمشكلاتمنبينهمينجموماخصوماتهمفي

منوضربةضربةبينأو،ودعوىدعوىبيناو،ودمدمبينالقضاءفيأمرعليك

الهكالربيختارهالذيالمكانالىواصعدفقم،أبوابكفيالخصوماتامور

واسالالأيامتلكفييكونالذي(1؟القاضيئوالى،اللاوفيالكهنةالىواذهب

.(؟2)8القضاءبامرفيخبروك

.8-1:12:لاولون(1)

.44:24:حزقيال،35:2:عدد،كله23)صحاح:لاويرن(3)

.\t:1،\:2:لاويون(3)

.11-3:4:لاولون(4)

(°)y6:24"4:28:وسن.

.7:1،5:6:لاوسن(6)

.\:3:لاويون(7)

.6:8:!لونلا(8)

.14:6:لاوبون(9)

.24:44:)01(حزقيال

.العسكريالفائدأوالحاكمهنابالفاضي)11(المقصود

9":؟(تثية2) - 8: IV"44:23،24:حزقيال.
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قديكونف!نهتعاليمهمعنينحرفأووسلطانهمالكهنةلأمريمتثللمومن

.(1)القتلجزاؤه!دصغطغى

اولىالىامتدتبل،وحسبالعاديالمواطنعندالكاهنسلطةتقفولم

تتويجهعندالكاهنيمسحهأنمنللملكبدلافكان،والقوادالملوكمنالأمر

حينالملكيالنظامبدايةمنذذلكوحدث،حكمهفيالسماويةالقوةيستمدحئى

كذلك،إسراثيلبغيعلىملكين(3)داو"و(2)""شاءولمنكلاصمويلمعح

.(4)الكاهنصادوقسمحهحينم!ليمان

بلتتويجهعندالمقدسبالزيتالملكمسحعندالكاهنسلطةتنتهيولا

علىيجلسعندما8عليهالملكن!ف،حكمهأيامطوالالملكعلىسلطتهتمتد

الكهنةعندمنكتابفيالشريعةهذهمننسخةلنفسهبكتبأنمملكتهكرسي

...الههالربيتقيأنيتعلملكيحياتهأيامكلفيهاويقرامعهفتكون،اللاوفي

فيوبنوههومملكتهعلىالأياميطيللكيشمالأأويميناًالرصيةعنيحيدولثلا

.(5)")سراثيلط!مو

الكهنة:مخصصات-2

منبهيضطلعونوما،الكهنةبهايقومالتيالأعمالمقابلفيكان

الذباثحمنالمعبددخلمنمخصصاتلهمتخصصأندينيةمسئوليات

فالربملكمناسرائيللبنيممالهمنصيبلاالكهنةولكونوالنذوروالتقدمات

نرضهمما(6)ونصيبهالربوقائدلهمتكونانحقهممنكانلذلك،نصيبهمهو

بقرأالذباثحمنفله،أطايبهاعلىمنهاالكاهنيحصلتقدماتمنالشعبعلى

.12-1؟:؟7:نثية(1)

.\:16:9،10:1،15:أولعمويل(2)

.fir:16:ثانعمويل(3)

.39:1:أولملوك(4)

-17:20:تثه(5) 1A.

.44:28:حزقيال،18:1،2:ثنية(6)
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باكوراتكذلك،موالصدر)1الأيمنوالصاعد،والفكانالكرش،غنمأامكانت

واولالخمروأول،الحنطةاولفله،صنوفهاختلافعلىوالنتاجالثماركل

الغخ.جزازواولالزيت

(2)شريعةففسلهاالتيالإثمذبيحةحتىالذباثحأنواعجميعمنلهكذلك

المحرقةجلدللكاهنوكذلك،لهتكونبهايكفرالذيالكاهنن!فالخطيةذبيحة

صاجعلىأوطاجنفيعملوكلتنورفيخبزتتقدمةكل"وله،يقربهاالتي

.(3)"جميعهمالكهنةمنهارونلبنيتكون،ناشفةأو،بزيتملتوتةوكل

منالكاهناختارالربلأنللكاهنيقدمهاال!ثعبعلىفريضةذلككل

الأيام)"؟كلوبنوههوباسمهليخدمإسرائيلأسباطجميع

ولاأجنيأيبهايتمتعفلا،سواهمدونللكهنةالمخصصاتهذهوكانت

اذاالأاجنبيرجلمنالمتزوجةابنتهولا،أجيرهولاالكاهنتريلمنهاياكل

الكاهنابنأما،أبيهابيتالىورجعتالأجنبيمننسلبغيرترملتأوطلقت

واالكاهنيملكهالذيالبدبهايتمتعكذلك،لأبيهخصصبمايتمغأنفله

.(5)بيتهفيالذيالولد

.32-7:31:لاويون،18:3،4:نثية(؟)

الحبة.ذبيحةمنيكلأنالكاهنعلىيحرمالتلمودفي(2)

.23:10:لاويين،44:29،30:حزتبال"'iv-ه:7:لاويينأنظر(3)

.ه:18:قثنبة(4)

.13-22:10:لاويون(5)
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الملكيالنظامظلفيالكاهنسلطة

ولم،كهنوتيةحكومةكانتالممدنةالحكوماتأقدم)ن(؟"ويلز"يقول

،الاستقرارحياةوالىالمحراثالىبالناسدفعواالذبنهموالقوادالملوكيكن

حكامجميعأنكما...بالآلهةالخاصةالأفكارالىذلكفيالفضليرجعبل

لأنهمالأعروشهميرتقوالموأنهم،الكهنةمناستثناءبلاكانواالأولين8سومر8

الكهنة.3صاءر

اقناعهمعلىالأمرنهايةفييقوموكانالعالمفيقديمالكهنةوسلطان

منزالقدالسلطانهذاولكن.للخيرموجهةلاطهمأضربكلبانالناس

السلطانصاحبالكاهنكانحيثقرناًوصرينخمسةمنذالقديمالعالم

الأعلى.

يكون،بمتدىءمجتمعأيعنكثيرأيختلفيكنلمالعبريوالمجتمع

منكئيراَانحتى،الروحيةالسلطةلواءتحتجميعاًوالرهبةوالرغبةفيهالولاء

وتقرب،وتركعلهاتخضعروحيةسلطةلنفسهاتصنعكانتالبداثيةالمجتمعات

وبينالمخلوقةالآلهةبينويتوسطونيحرسونهاسدنةلهاوتجعل،اليهاالقرابين

.محرابها،2(فيالمتعبدينصانعيها

.209ص1صجاويدالعزيزعدترجمة،،الإنايخةتاريخ"معالمزليو.ص.ـه(1)

مسبوكةآلهةصنعالذيالافرايمي8ميخا،قصة(18،،7)الإصحاحالقضاةسفرفيfاقر(2)

الذينالدانِنقصةكذلك.هنأ5لهيكونلاويأشيلعابراشاجرثم،لهاكاهنأابنهوكرس،ونرانيم

لهم.كاهنأليكوناللاويالكاهناختطفوا
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حتىالعبريينحياةفيالأولالنفوذل!متالروحيةالكاهنسلطةكانتلذلك

فيبالكاهنالربعلاقةبلغتمدىأيالىرأيناوقد.الملكيالنظامظهور

الشعبيؤديهماوعبلغ،وبنيههارونتمجيدومدى،لموسىالربوصايا

احكاممنيصدرونهومابهيشيرونماولكلللكهنةالشعبطاعةووجوب،للكهنة

يخالفها.منجزاءالقتلتجعلوأوامر

الملكيال!ظامبدأحتى،مدافعغيرالعبريالمجتمعفيالكهنةنفوذوظل

صمويلفيالمتمثلةالروحيةالسلطةمعارضةرغم،الملحةالشعبرغبةعلىبناء

.(؟"آنذاك

علىنفوذهوطغيانالملكيالنظامأخطارمنصمويلتوقعهماتحققوقد

فيمتمثلةالروحيةالسلطةالسلطتينمنكلبينالنزاعبدأثمالروحيةالسلطة

نشأةعلىعامانقضىقديكنولمشاؤلفيمتمثلةالملكيةوالسلطةصمويل

الدينيةصمويلاختصاصاتبعضعلىشاؤلاعتدىحينوذلك،الملكيالنظام

غاراتيواجهالجلجالفيكانعندماالسلامةوذبائحالمحرقةأصعدبان

نأنستشقنكاد(2)صمويلسفريرولهاالتيالقصةخلالومن،الفلسطييين

يجدحتىوذلك،عفنيابةالمحرقةإصعادعلىشاءوليحملأنتعمدقدصمويل

مدىتصورفالقصة،الملكيةسلطتهبزوالويهددهشاءولبهيعنفسبباًصمويل

له،المعادينالفلسطينيينعددكثرةمنوجثطشاءوليكابدهالذيوالقلقالضيق

الكربلتفريجطلبأللربالمحرقةاصعادأجلمنلصمويلشاؤولانتظاروطال

فيياتلمولكت،لهصمويلموعدحسبأياموانتظرشاءولسبعة،الغمةوتبديد

ب!صعاديقومأناضطرهمماشاؤلحولمنالشعبفتفرق،الجلجالالىموعده

ملكأنصبحينصمويلأن40ص")مراثيلبنيعندالأنبياءتاريخلحوIسيجال.ص.ميقول(1)

الىالنبييدمنتيادتهاأخرج)ذ،الأمةحياةفيالنبوىالدمخطالأثرمنهذابعملهأضعفقدإسائيلعلى

عكريأتائدأرئهااصغحينالعلماقالأصاسالىالدنيالأساسمنالأمةوتحولت،الملكصولجان

علمانيةدولةوأعغ،قائدهوالنيملكهاله،مختاروكثعبتيوقراطةكأمة)سراثيلأمرانتهىوبهذامدنيأ

.المجاورةالأممككل

.(13:1،15)عمويلأول(2)
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عقبظهروقدصمويلنجدثم،صمويلمجيءمنيثسحينبنفسهالمحرقة

اعتذارشاءولورغم،والإدانةبالخطايلزمهكيالمحرقةاصعادمنان!هاءشاءول

الاعتذاررفضعلىيصرصمويلانالاالعذرالتماسفيصمويلعلىلالحاحه

.وتهديدهشاءولتعنيففيويتمادى

المجتمعفيالجديدةالسلطةبينالصراعمنجانبلنايبرزالقصةهذهففي

هذاعارضتالتيالكاهنسلطةوهيالعتيدةالسلطةوبينالملكسلطةوهي

نأعلىوحرصأ،منهاالسلطاناستلابمنخوفأيولدأنقبلمنالجديدالنظام

المجتمع.فيالمطلقةالسيادةصاحبةتظل

النهايةبدايةالملكيةالسلطةولادةفيترىكانتالكاهنسلطةولكن

وجودهعلىوألحأصراليالجديدالنظامباهميةيشعرالشعببدأفقدلسلطانها

مشتركعدولمواجهةالعبريةالقبائلشتاتجمعفيالجديدةالسلطةبدأتعندما

يقودالجديدالنظامرأسالملكوبدأالاستقرارلذةويحرمهمجميعاًيتهددهم

سلطةفبدأت،أحلامهمويحققبالجماعةالمحدقةالأخطارليدرأالصفوت

فانطلقالزاحفالخطربهذاالدينيةالسلطةوشعرتبالتدريجتتقلصالكاهن

خطرهامنيحدأوالجديدةالقوةهذهبهايحطمقدالتيأسلحتهيشهرصمويل

وأسرع،بنفسهانفسهاتاكلحتىمعدنهانفسمنلهاسلاحاًفاختارصلطانهعلى

الصراعوبدأ)سرائبلعلىملكأ"داود"ابنهومح،البيتلحمييسيآبيتالى

وقوةالشعبعلىصمويلنصبهالذيالملكشاءولقوةالملكيتينالقوتينبين

ملكاً.يزالماوشاءولملكاًنفسهصمويلنصبهالذي"داود"

بنيفيالملكيلانظامالأولالمؤسسهوصمويليكونالعملوبهذا

يتمثلالذيالدمارذلك،النظاملهذاالدماربذرةغرسمنأولنفسهوهواسرائيل

جعلهحتىشاءولتحطيمفيصمويلونجح..الملكيةالسلطةعلىالصراعفي

،أمرهيخالفبألالهمتعهداً،والصفحالغفرانمنهملتمسأبخطئهمقرأإليهيتضرع

وألا"عماليق"بإبادةشاءولإلىالربباسمأمرهصمويلأصدرحينذلكوكان

بهامرماشاؤلففعل،البهائمحتىيبيدوأنأطفالأولانساءولارجالأمنهميبقى

والخراتوالثنيانوالغنمالبقرخيارواستقى،"أجاج"ملكهمعنعفاأنهغير
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كادوما...للربصعيدةمنهويقدمشعبهينفعأنيمكنجيدا5ً،رماوكل

الربمخالفةبتهمةعارمةثورةعليهثقحتىشاءولفعلهمايسمع"صمويل"

التيالجديدةالسلطةهذهعلىالشعبيهيجحتىوذلكاوامرهعلىوالتمرد

صمويلاسترضاءشاءوليحاولأخرىومرة،بهاطالبوهحينمنهاحذرهم

.،؟)فائدةدونواستغفاره

اسرائيلبينجماعةأمامالسلطةهذهتضويهمنيائسغيرصمويليزالوما

ملكب!قامةعليهألحواحينبخطئهمالإقرارعلىالشعبيحملأناستطاعحتى

)ني:لهموقالينتظرونهالذيالحصاديومالشعبالىصمويلجاءفقدعليهم

عملتموهالذيشركمعظيمأنهوترونف!علمون،ومطرأرعودأفيعطيالربأدعو

لهوأقرواصمويلمنالشعبفخافملكأ"2،لأنفسكمبطلبكمالربعينيفي

.(3)عليهمملكتمليكعلىوأصرواعصوهحينمخطئينكانوابانهم

حتىالمرتجفةالوليدةالملكيةالسلطةمعصراعفيالدينيةالسلطةوظلت

امرأةالىيلجأشاءولجعلمماشاءولتلاحقرهبتهظلتفقد.صمويلموتبعد

منهويلتسىأمرهبعضفيليستشيرهصمويلروحلهتحضركيجانصاحبة

يرويكما-روحهأعرضتاذموتهفيحتىعنهيعرضصمويلولكن،العون

فيصمويليفعلكانكماوتهددهتوبخهومضتشاءولعن-القديمالعهد

.(4)حياته

فبداصمويلعليهجلبهاالتيالنفسيةالأمراضمنيعافيشاءولوأصبح

صمويل،،منالخوتجنونوبات،فيهاَلقَعَتلابطريقة"داود"ثورةيقاوم

غريمهعلىالقضاءمحاولةالىشاؤليدفع،داود5الجديدالملكوسيحه

وكان،حولهمنالشعباجتماعوزوالبزوالهعجلتبطريقبالسلطةثبش!لاو

الكهنةمدينة"نوب"ب!بادةوعيدونشاءولاتخذهالذيالخطيرالقرارفيذلك

15:1،2)اولصمويل(1) V).

.(12:17)اولصمويل(2)

.(12:19)اولصمريل(3)

.(7:28،20)اولعمويل(4)
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خمسةقتلواحديومففي،لهشاءول"8تعقبأثناء"داود"الثائرآوتالتي

منينجولم،البهائمحتى،وأطفالهاونساءهاالمدينةرجالوأفنىكاهنأوثمانين

الناجيذلكوكان"أخيطوببناخيمالك"للكاهنواحددولدسوىاحدالمدينة

الدينىمنصبهفيوظلأعظمكاهنأ"داود"عهدفيأصبحالذي8ابياثار8هو

.."صادوق"منهبدلًاوعينونفاه"سليمان"خلعهحتىهذاالعظبم

فيوكيانهابهيبتهاالكهنوتيةالسلطةظف!حتأنعلىالظروفساعدتوقد

خلافحين،شاءولأخطاءمنعظيمةفائدةاستفادقدداودوكان."داود"عهد

التفاففيعوائقأيداودسبيلتعترضلمثاؤلبموتالملكيالحكممقعد

تحتظلتالتيالشماليةالقبائلبعضالأاللهمبالملكومبايعتهحولهالشعب

جديد.منالصفإلىالقبائلهذهوعادتقتلحتى"شاءولبن")شبوشتحكم

ب!رضاءحكمهاستهلداودأنمنالعبريةالملكيةعنالحديثفيقلناوكما

"نوب"فيوالنساءوالأطفالالكهنةاتلقثاؤلعلىالغاضبةالدينيةالسلطة

وجعل،أعظمكاهناًقلناكما،أبياثار"وعينالسلطةهذهإلىكثيرأداودفمقرب

الفلسطينييةحوزةمنالعهدتابوتيعيدان،الحكمكرسيعلىوهولهقرارأول

يشتركوأن..اللاوفيالكهنةعلىمقصوراًالتابوتهذاحملثرفيكونوان

وتوحيدلشملهملمذلكوفي،إسراثيلبنيقبائلكلالرائعالعملهذافي

لثشلأدهم.

ولا"الربتابوت"لحملاللاوفيالكهنةاختارمناول،داود"يكنولم

جعلأنفي"موسىتلميذ،يثوع"سبقهفقد،العملبهذاقاممنآخرهو

يقامثم،\"الشعبأمامالأردننهربهليعبرواالتابوتيحملوناللاويينالكهنة

حولبالتابوتيدورونيومكلوفيأيامستةيستمرالمناسبةبهذهعظيماحتفال

.الجبار"2(ملكهاوعلىعليهاانتصرواالتي"أريحا"مدينة

نقلاوداوديشوعسابقيهأنغير،العملبنفسسليمانابنهتامداودوبعد

.(3:3،5،6،17)يشوع(1)

.(6:1،17)لوع(2)
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الذيالضخمالهيكلالى(؟)نقلهفقدسليمانأما،الاجتماعخيمةالىالتابوت

علىالكهنةسلطةاقتصرت"داود"عهدومنذ."داود"أبيهوصيةعلىبناءشيده

.(2)المحرقاتلهاصعادوالتسبيحلهوالشكربالربوالتذكيرالتابوتخدمة

لهأرا!ثسمأبياثارمنجعلفقد،الكهنةلأهميةإبرازاًكثركانداودولكن

ثورةأزمةأثناءداود،معهامبدور"صادوق"و"أبياثار"قامبلأمورهمعظمفي

وعلى"ابياثار"بن"يوناثان"وعلىعليهماداودواعتمد،أبيهعلى"ابشالوم"

هربهأثناءالمدينةفيوأخبارأحداثمنيجدبماتزويدهفي"الأركيجوشاي"

.(3)"أبشالوم"ابنهوجهمن

إلأداودعهدفيلهاالملكيةالسلطةاحتراممنبالرغمالكهنةسلطةولكن

ويتفح،الملكيالنظامظلفيأرباحهامنالمزيدلتحقيقتسعىدائمأكانتأنها

عندماوذلك،الملكيةالسلطةعلىالفضللهميكونأنالكهنةمحاولةمنذلك

عندما"سليمان"علىلهمناصرأ"داود"بن"أدونيا"موكبفي"أبياثار"خرج

يظهركذلكالحادثهذاوفي.سليمانأخيهدونبالحكمينفردأنأدونياحاول

أبياثار""فيهخرجالذيالوقتففي.الكهنوتيةالسلطةداخلفيالانقسام

الكاهن"صادوق"امتنع"صرويةبنيوآب"الجيث!وقائدهو"لأدونيا"مناصرأ

"سليمان"بايعاثم"أدونيا"موكبفيالخروجعن"يهوياداعبنبناياهو"و

الراجحةهيستكون"سليمان"كفةأننظرهببعديعرفكان"صادوق"أنويبدو

النبيناثانمنكلبينالقصرفيالداخليةالمفاوضاتتمتحتىوانتظرالنهايةفي

بدلأملكأسليمانبتعيينداودو)قناعهماسليمانأم"بثغ"الملكيالقصروسيدة

النيناثانبصبحةداودارسلهحين"صادوق"فرصةجاءتعندئذأدونيامن

بتمليك"داودالملكبأمر"ونادوا(4)الجيشقادةومعهالقائديهوياداعبنوبناياهو

بمنصب"صادوق"فازوبالتالي.ملكاً"سليمان""صادوق"ومَسَحَ،سليمان"

.(3:8،11)اولملوك(1)

.(43-6،37-16:4)،(26-4،25-3:15)أولأيام(2)

.(37-35)،(29-27:15)ثانصمويل(3)

.(8:1)اولملوك(4)
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."أبياثار"طردبعدالأعظمالكاهن

أغراضهحسبيوجههاالملكيدفيأداةالكاهنسلطةأصبحتوبذلك

الأمورتوجيهفيلالق!سالاعلىالقادرةالسلطةتعدولم،مسارهاعنفانحرفت

التيالغريبةالدياناتمقاومةعلىقادرةتعدفلمضعفأموقفهاازدادبلالشعببين

وسدنتهاكهنتهالهاويكونخاصةمعابدلهاوتبنى(1)المدنفييتسعنشاطهابدا

يديعلىالشمالفيجذورهاورسختالاففسامبعدالأمرلهااستتبحتى

السبي.حتىالجنوبفيواستمرتنباطبن،يربعامآ

الضاربةجذورهاالمجتمعفيالعريقةأصولهالهاسلطةالكهانةلأنونظرأ

العبريالمجتمعفيمستحدثةطارئةسلطةوهيالملكيةفإنالقدممنذال!فوسفي

تحتويهاأناستطاعتوانمبرمأقضاءالكاهنسلطةعلىالقضاءتستطعلم

تفتألاكانتالكاهنسلطةأنذلكودليل،الملكيةللسلطةتابعةسلطةوتجعلها

تنصيبأمرفيحدثمثلمالذلكسانحةالفرصةوجدتكلماوتعلوتشرئب

كلوتدبير(.مق878-884)عثلياوقتليهوذاعلىملكاًأخزيا"بن"يوآش

منذعثلياعلىالثورةقيادةتولىالذي"يهوياداع"الأعظمالكاهنيديعلىذلك

ظلالذيالصغيرالملك"يوآش"وتعيينمنهاالتخلصلهتمحتى،أخزيا"مقتل

موته.حتىميهوياداع"الكاهنوسيطرةإشراتتحت

الكهنوتيالنفوذمدىالملكيةالسلطةأدركتحتى"يهوياداع"ماتأنوما

موتهحمى"عثليا"ضدللثورة"يهوياداع"قيادةمنذالمملكةعلىسيطرالذي

بنزكرياابنهفيموتهبعدصيمتديهوياداعنفوذأنكذلك"يوآشوادرك

الملك"يوآش"فأمر،بالإصلاحيدعووقامالربروحلبسهحين،يهوياداع

-(2)تامحتىالملكبيتفيبالحجارةنرجموه،يهوياداعبنزكريابقتل

الغريبةالعباداتمعهوتنفستالكهنةسلطانمنالتحررجوفيالملكفتنفس

.(3"والأصنامالسواريعبادةإلىواتجهوايهوهعبادةالشعبمنكثيروترك

المؤابيين،إلهوكمرش،الصيدونيينالهةعزوت:سليمانايامانثرتالتيالغريبةالدياناتمن(؟)

.(33:11:أول)ملوكالعمونيينإلهوملكوم

.22-21:24:ئان(يام(2)

.17:24:ثانأيام(3)
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غاضبةأحيانأتنتفضكانتدان"يهوياداع"بعدالكاهنسلطةوانكمشت

.-L.)ذا Lعزيا،"معحدثكماأعمالهاأخصعلىتعتديانالملكيةالسلطةولت

الكاهنفانتفض،البخورمذبحعلىليوقدالربهيكلدخلحينيهوذاملك

علىالملكاعتداءضدوثارواالكهنةمنثمانونومعهغاضباً،عزريا8

هارونبنيللكهنةبل،للربنوقدأنعزيايالكليس":لهوقالوااخنصاصهم

الربعندمنكرامةلكوليسخنتلأنكالقدسمناخرج،ل!يقادالمقدسين

.(1)"الإله

عنالتامالعجزالىوصلحتىمستمرانحدارفيكانالكهنةسلطانولكن

ياتمرالكاهنوأصبح،الكاهنخصوصياتاخصفيحتىالملكيةالسلطةمقاومة

صارخعدوانالملكتصرففيكانولوحتىالاعتراضمحاولةدونالملكبأمر

42726)يهوذاملك"،حاز"سارفعندما،الدينعلى - V)لزيارةدمشقالى

أم!مردمشقمنفارسلفأعجبهدمشقمذبحرأى،آشورملك"فلاسرتغلت"

فيالربلبيثمذبحأيقيمبأنوأمرهالكاهن،اوريا"الىبهوبعثللمذبح

ولم"آحاز"أرادهماونفذالملكيالأمر"أوريا"فأطاعدمثقمذبحمثلاورشليم

هذاعلىبالإبقاءأورياأمردمشقمنعودتهبعدآحاز)نبلهذاعلىالأمريقتصر

.الجديد)2(المذبح

ويزدادالملكسلطةاتسعتكلمايضيقطريقفييسيرالكهنةأمروظل

وأصغ،مونوابنهمنسىمثلالمنحرفينالعتاةالملوكظلفيوخنوعهمانطواؤهم

فيالتعمقدونفقطالخارجيومظهرهالدينشكلياتفيينحصرالكهةعمل

أولهميكونواأنيجبالتيالأوقاتفيصوتهموانخفضوحقيقتهالدينروح

هوأينيقولوالمبأنهم)رمياوصفهمكماوالفسادالانحراتضديثورمن

.(3)الرب

.18-16:26:ثانأيام(1)

.18-10:16:ثانملوك(2)

.8:2رميا:1(3)
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المجتمعفيالمصلحينصوتيرتفعأنالضروريمنأصبحلذلك

قوةفظهرتالشعبوفسادالقضاةوظلمالملوكوانحرافالكهنةصمتليعارضوا

الأنبياءقوةهيالقوةتلكوكانتوثجيهومرتكبيهالفسادب!دانةنناديجدبدة

الفاسدةالمنحرفةالملكيةالسلطة:السلطتينمناَلكعارضواالذينوالمصلحين

لتحققبالصمتولاذتيحدثعمابالسكوتالسلامةآثرتالتيالكاهنوسطة

والذباثحالقرابينواستغلالالطقوسواقامةالثكليةالديانةظلفيشخصيةمغانم

الدين.بامموالتقدمات

التالي.المبحثبعدسنعالجهاالتيهيالمعارضةالسلطةونلك

ثم

A
w

!د-.+aط،!!+ب

!آ
ص

ص!ننبق
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الثانيالفصل

كِلَملا

لناتصور)ذالبابليةالخليقةبدءقصةمنالملكيالنظامالإنسانيةتعلمت

أصلكذلكالأسطورةلناوتصور،الألهةفيهايحكمدولةبهيئةالكونالقصة

،مردوخالإلهآبهامرتالتيالحاتالأزمةاثناءفيالآلهةانتجتحيثالملك

فيالملكيالنظامأ!ثنهناومنسلطاتهاعنلهوتنازلتعليهاوملكأبطلهاليكون

.(؟،العبريونع!هماوأخذهو،شرربابل

مامنطقةفيتستقرحينجماعةأيان":اونجر،،2،ميريل"ولفول

فيليس،ملكيرأصرئاسةتحتتصبحكانتمنظممجتمعفينفسهاوتشكل

زعماءاليهاأتىالتىالصغيرةالمدنكلوفيجيراروفيشاليمفيولكنفقطمصر

كانجدأالصغيرةالأقطارفيوحش8ثابتةبصورةملكفيهايظهركان،القبائل

علىيربوماجاورهاومافلسطينمنطقةفيكانحيث،حكامبمثابةملوكفيها

.ملكأ،3(الثلاثبن

الذيالوتتوليدفيهالتفكيرمفاجئاًاواسراثيلفيالملكيالنظاميكنولم

الربخاطبحينبراهيم،"،5منذالنظامبهذا)رهاصاتهناككانتبل،فيهأ!ثن

."يخرجونمنكوملوك.أمماواجعلكجدأكثيراًواثمرك":تائلاً)براهيم

.458ص1ص،القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمةباقر:طه(1)

"2).631.Unger's Bible Dictionary. P

.24-12:7:ا!وثيأنظر:(3)

.17:6،16،35:11:قكولن(4)
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نابل،(1)موصيد!علىتجددقدلإبراهيمالربأعطاهالذيالوعدهذا

وردماحسبالدستوروهذا،للملكالأولالدس!ورموصلسانعلىوضعالرب

الملك:فيالواجبةالثروطمنيجعل(20-17:14)التثنيةسفرفي

الغريب.يختارولاالشعبمنواحدأيكونأن-1

.الخيولامتلاكفيالملكيسرفألا-2

قلبه.يزيغلاحتىالزوجاتمنيكثرألا-3

والفضة.الذهبامتلاكمنيكثرألا-4

اللاوينالكهنةعندمنكتابفيلنفسهيستنسخهاوأنالشريعةهذهيحفظان-5

.وأبناؤههوعنهايحيدرلاحياتهأيامكلليستذكرهامعهفتكون

المملكةاتحدتالملكيالقانونبهذاإناونجر")2(ميريل"يقولوكما

العرثىعلى،يهوه"يجلسهث!اؤلمنذالملكظلفقد،الدينيةبالحكومةالأرضية

وتوليتهباختيار،مدينفالملك،الثمعبيختارهأندونالثعبليحكمالملكي

الربرغباتبتنفيذمطالبفهووبالتاليفقطالربعلىكذلكواعتمادهفقطللرب

.غير.واختارالربرفضهوالااختارهالذي

نأدون(3)مقدسينأث!خاصأبع!ثلااعتبرهمالربمنكمسحاءوالملوك

يقوهـونعاهةوهم،رعاياهمعنالمنالبعيدييكونواأنودونمؤلهينيكونوا

.جهارأ)5(الأعيادويديرون(4)الحروبفيجيشهم

سحهمااللذينوداودثاؤلمعالاللملكالهياختياريحدثلمأنهغير

فقدالمملكتينانهيارحتىم!ليمانمنذملوكمنبعدهماجاءمنأماالنيصمويل

طريقين:لأحديخضعتوليهمأمركان

.28:36:تثنية(1)

(Unger's Bible Dictionary, P.542. (Y

(r)16:1:ئانصمويل،7:24،11،16،23:أولصمويل.

.6:5:ثانص!ولي،2:12أول:عمويل(4)

.(8:)اصحاح:ثانملوك،(6:)اصحاح:أولصويل(5)
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حكمالذيداودنسلفيبعدهمنواستمربسليمانبدأالذيالورائةطريق-أ

فقطواحدةحالةفيالأيشذلمحيثالمنقسمةالمملكةمنالجنوكيالجزء

داودبيتالىالملكيةبعدهاعادتقصيرةفترةللحكم"عثليا،اغتصابعند

البابلي.السبيحتى

ظهروقدالحكمواغتصابوالانقلاباتالثوراتطريقكانالثانيوالطريق-ب

العشرةباسباطهاانشقتأنمنذالشمالية)سرائيلمملكةفيواضحأهذا

ضدمصرمنالمأجور"نباطبنيربعام"قيادةتحتسليمانمملكةعن

.(؟)سليمانمملكة

منالملكيالحرسفييتمثلاداريتنظيمللمملكةوكان

ثم،(2)الملكبهي!طقماكلينفذونالذينلإبلى"*والسعاة"+إل7الجلادين

.(3)سش!ارينأورؤساءأوكأفراديعملونللملكمساعدون

الثانيصمويلسفرفيللمملكةالإداريالتنظيمفيوظائفووردت

(16: A34-27:32:الأولالأيامواخبار،26-18،20:23-؟،

.(4)(6-4:1الأولوالملوك

فإننا)سرائيلبنيمملكةفيالملكيةللسلطةواضحةصورةناخذولكي

كما.الرببامر،التثي"لللياالىم!حهالذي8نمشبنآياهوغيرمغالالملوكمنيكنلم(1)

-19:15:أولملوك:يخلفهلأثافاط،بن"أليثعومح،رامعلملكأ8حزاثبل8كذلك8،ليليامح

16.

.V:18:15،20ثان:صمولل(2)

.2:4أول:ملوك(3)

ثل:الوظائفهن!(4)

.القوادرثي!أوالجثررئي!-1

.والعاةالجلادينتائد-2

الحكومة.فيالأرثيفحارصيكونوقد،المسجل-3

الحكومة.صكرتيراوالكاتب-4

الأعظم.الكاهن-5

أيام)الملكأمامرؤساءايضأويسمون(للملكأصدقاءأوكهنة)الخصوعونالمثارون-6

الذينوهم(12:6:اولملوك)صليمانأماموقفواالذينافيخمثلأو(18:17:أول
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فيالدولةداخلللملكالسياسيالمستوىعلىالسلطةهذهملامحلأهمنعرض

الأمورقيادةفيإخفاقهاونجاحهومدىالداخلفيالدولةداداراتبالشعبعلاقاته

عنواضحةصورةتكوينالنهايةفييمكنناحتىودينياًعسكرياًالمملكةدفةوتوجيه

.آنذاكالعبريالمجتمعفيالاجتماعيةالسلطةعناصرمنكلوتأثرتاثيرمدى

العبريةالقبائلتوحيدمنماحدإلىشاءولتمكنالموحدةالمملكةفترةففي

يبرزأنماحدالىشاءولواستطاع،الدولةكيانيهددالذيالعدوغاراتلصد

منحققهماأضعافتحقيقب!مكانهوكان،بقاثهمأجلمناليهودوحدةاهمية

الدينيةالقيادةقلقمنتنبثقخاصةظروتأوجدتهامعينةعقباتلولاانتصارات

علىالجديدةالسلطةهذهالىلينتقلكليةيدهامنالزماميفلتأنمنوخوفها

المتربص.العدواخطارأمامالصمودأجلمنالشعببهاطالبوالتيالمجتمع

فمن،السواءعلىالداخلومنالخارجمنعدةبمشاكلمحاطأشاءولفكان

ولكنالداخلمنوتاييدقوةمنهنايتطلبهوما،1ألأعدائهمواجهتهكانتالخارج

صمويل.يتزعمهاالتيالدينيةالجبهةوهيضدهكانتالداخلفيالقويةالجبهة

قيمتهمنوالحطالملكآراءتسفيهفييتمثلصمويلوبينبينهالصراعهذاوكان

.(25:52أرميا:،Yo:19:ثان)ملوكالملكحضرةفييقفونكانوا

.(16:5:أول)ملوكالعموميةللأعال(فملة)رئي!ملاحظ-7

الذدنالملكمالأفاءبماعدةأورثلبمكنوزحراسثل(مالبةراءjj)الملكيالصندوقأمناء-8

الى(3؟-27:25:أول)أيامألخوقطعانهوكرومهالملكوخولصاحاتبحراسةيقومون

.(19-7:4:أول)ملوكالضريبةجباةكرؤساءيعملونقوادجانب

.،ه:4:اول)ملوكالقمرلهالىاو(الملكيالبلاط)ميرالبلاطقائد-9

ثانملوك)الملاب!خزانةوحارس(:ه10:أولملوك)الخمرساتيأيضأهناكوكان-10

ذكر.مماأدقطقةمنخدمأيفأهناكوكان(22:10

A5:17:تثنية)لثريعةوخلافأ ( 1 V(المحظيات)والسراريالزوجاتمنهاثلعددللملوكن

موتبعدكنالراريوهؤلاء(11:21:ثانأيام،11:3اولملوك،5:13ئانصمريل)

.(8:12:ثان)صمويليخلفهمنممتلكاتمنيصبحنالملك

ضدغاؤلهوكانت،وشجاعتهبراعتهفيهاوأظهرجلعاديالث!فيالعمرنِنمعحروبلاؤلكانت(1)

كا8هامةتاثجفيهاي!جللمأنهولووصولاوأدوموعمونمؤابعلكذلكوأغارمخماضفيالفلين!نن

واتحر.انهزمحيثالفلسييينمعكانتحروبهو،خرالاليةءار!صلافيالعماليقضدغارةلهكانت
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الصراعوبلغ،بهتشبثواالذيالنظامهذاجدوىبعدمبع!ثلااقناعومحاولة

أزكىمما)سراثيلبنيعلىملكاًومسحهداودإلىصمويلتوخهحيناشده

علىالحلقاتوضاتتوأتباعهداودوبينشاءولبينالداخليالصراعلهيب

علىالدائرةشاءولوأحكمالأموربعاقبةوعيدونيتصرفأصبححتىشاءول

عنهفانصرففيهاومنفيهابمانوبالكهنةمدينةوأبادصولهطاشحيننفسه

الملكيالنظامصورةتشويهفيالدينيةالسلطةونجحت..ابنهحتىالكثيرون

..فرضاًوفرضهالشعببهتشبثالذي

أحكمكانداودأنغيرداودعهدفيحتىمضطرباًظلالمجتمعأنورغم

بنيملوكعنالحديثفيرأيناا!كسلفهأخطاءمنيستفيدكيفوعرفشاءولمن

عهدهبدأحينالدولةفيالدينيةالجبهةرضاءيكمسبأنداوداستطاعإذ،اسرائيل

للكهنةالعملهذافيالريادةشرتوجعلالربتابوتلاستعادةالقبائلبتجميع

بقيادةعليهانثقتالتيالشمالقبائلبعضاستمالةاستطاعكما،اللاوفي

..شاؤلبنايشبوشت

وجهمنهربهابانالفلسطينيينمعناجحةشاسيةمناوراتلداودوكانت

علىوانتصرحدودهاتوسيععاط!ساو،مملكتهدعائمتثبيتفيونجحشاءول

حيراممعصداقتهووطدالمجاورةالممالكبينمكانتهاللمملكةوجعلاعدافه

بيتداخلمنتفجرتالتيتلكسوىعقباتأيداودأماميكنولم..صورملك

وكانابنهوجهمنالهربالىداوداضطرتعنيفةثورةأبشالومابنهعليهثارحين

الثائر.ابنهفقدانالثورةهذهإخمادثمن

على"أمنونآابنهمنأخلاقيعدوانمنحدثماايضأقصرهقلاقلومن

أخيهقتلفيذلكبعديحتالأبشالوممماجعلأبشالوماخت"تامار"داودابنة

قصةعنالقديمالعهدرواهماهذاكلقبلومن.،؟"أختهشرفعلىالمعتدي

Theويقولْ+-13:1:.ثإنععمولل(1) Cambridge Bible Comm.), P'80: O. Jesie a e)ان

وخصوعأ،الأشقاءغيرأبنائهبيننمتالقوالغيرةالاحنكاكببكانتمملكتهفيداودمصاعبمعظم

."الحكمفيداوديخلفمنحولالمؤامراتوتدبيرالمضاربة-زادتعندماخكمهنهايةفي

99

http://www.al-maktabeh.com



.(1)الحثياورياقائدهزوج"بتشبع"معداود

أبوهيزالوماالملكاغتصاب"أدونيا"الكبيرابنهبمحاولةملكهداودواختتم

لتتويجالكاهنبصادوقبعثبأنابنهأدونياتتويج)بطالفينجحولكنه،حيأ

.يهوذا)2(علىملكاًسليمان

نفوذهفيهااتسعجديدةمرحلةسليمانعهدفيالملكيالنظامدخلوقد

السلطةلتحتويتبرزالملكيةالسلطةعهدداودوبدأتفيكانمماأكثروسلطته

هيبماالكهنوتيةالسلطةأحستوقدالمملكةإداراتمنإدارةوتجعلهاالدينية

الكاهنخرجحينالسياسيالتيارفيبنفسهاتزجفبدأتاضمحلالمنعليهمقبلة

منحدثماكانثم،بهوذاعرشاعتلاءمحاولةفيداودبنأدونيامناصراًابياثار

نقلمحاولةفيالكاهنصادوقتدخلعندمالسلطةةهذهفيوانقسامصراع

وناثانسليمانأممعصادوقرسمهابخطة!نمليمانالىأدونيامنالملكيةالسلطة

الخطةونجحتيهوذاعلىملكأسليمانبتنصيبداوداقناعمحاولةفيالنبي

.(3)وأنصارهأدونياهزيمةوتمت

جهازفيشاملةتطهيرعمليةبدأحتىيهوذاعرشسليماناعتلىأنوما

وخلع(5)صرويةبنيوآبالجيشقائدوقتلأدونيا)4(أخيهبقتلفأمرالحكم

وعين،(6)أعظمكاهناًصادوقاًوعينبالقتلوهددهوظيفتهمنالكاهن"أبياثار"

.(7"يوآب"منتخلصأنبعدللجيشقاثداً"يهوياداعبنبناياهو"

امسكتالتيالملكيةللسلطةخاضعةالكاهنوظيفةأصبحتالعملوبهذا

..العبريالمجتمعفيالأموربدفة

:ثانصمولل(1)

:أولملوك(2)

(r)أولملوك:

:أولملوك(4)

:أولملوك(5)

:أولملوك(6)

:اولملوك(7)

2:11-66،1:12-15.

1:01-21،26،32-35،39،49.

2:22-25.

2:34.

2:27.

2:35.
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أدونيا،أخاهيناصركانالذيالإداريالجهازمنسليمانتخلمسأنبعد

المملكةفيالأمرلهواستتبواجتماعياًودينيأعسكريألهمواليأجديداًجهازأوكون

المعبدبثاءفىومالهجهدهوكرسالمج!معفىلطويرمنلرلدكانمالهحعىبدأ

انجازاته.أهممنالضخمالمشروعهذاوكان،داودأبوهاليهبهعهدالذي

منالمتحضرةالممالكمستوىعلىمملكةتكوينالىسليمانطموحوكان

وبينبينهصداقاتوعقدبالسلاميتسمعهدهجعلتالتيالأسبابمن،نذاكحوله

طريقعنأوالصناعةأوالتجارةطريقعنالروابطهذهوتدعيمالمجاورةالأمم

العبرية.الملكيةعنالحديثفيرأينامانحوعلىالمصاهرة

يصورهاكماسليمانعهدفيالمملكةعليهاسارتالتيالسياسةوكانت

..العبريالمجتمعفيالسيئةالنتائجمنالكثيرفيسببأالقديمالعهد

الىأدىصليمانعهدفينفوذهاوازديادالملكيةالسلطةاتساعن!ف

يهوذافيانتشرتالدينيةالناحيةفمن..واجتماعيواقتصاديدينياضطراب

للقصرالاقتصاديالنظامكانكذلكالأجبياتلزوجانهإرضاءالوثنيةمعابد

نفقاتفيفالبذخ،الشريعةبهنادتالذيالملكيللدستورمخالفأالملكي

الزوجاتمنالكثيرواتخاذ،والفضةوالذهبالكثيرةالخيولوامتلاك،القصر

.(1"الملكواجباتمنالضريعةفيوردمامعيتنافىهذاكل

بناءمشروعنفقاتمع(2"الملكيالقصريستلزمهاالتيالنفقاتكثرةأنكما

جانبالىالشعبكاهلأثقلتباهظةضرائبفرضالىالملكاضطرتالهيكل

المعبد.بناءفيالتسخير"3(نظام

قسمحينأنهالقديمةالقبليةالنعراتوانبعاثبع!ثلاتذمرمنزادومما

كلعلىوجعل،الأسباطبعددقسمأعشراثنيمنيتكونأيراداًاميسقتالمملكة

20:تثة(1) - 11: 1 V.

(Y)26-23:4:أولملوك.

(r)38-12،14:6-18،7:1-13:5:أولملوك.
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منمعفيسليمانمنهالذيالقسمكان(1)هنمالضرائببجمعيقومواليأقسم

.الأقسامبقيةمنهاتعانيالتيالضرائب

موتبعدالمملكةوانقساماليهوديالكيانتفككفيأثرهلهكانذلككل

يحكمهاالشمالفيمستقلةمملكةشكلفيالأسباطمنعشرةوانشقاقسليمان

وبدأ..داودآليحكمهاالجنوبفيأخرىومملكةداودبيتغيرمنملوك

..الوجودمنزالتاحتىالمملكتينأوصالفييدبوالانحرافوالفسادالضعف

داودامبراطوربةان":بقولهوسليمانداودمملكة(2)"نهلمند"العلامةويصف

وقد،الأدنىالشرقفيالوثنيةالدولنمطعلىوثنيةدولةسوىتكنلموسليمان

أكثر،القديمةالوثنيةالدولساثرمثلكانتلأنهاوالدمارالسياسيةبالفوضىانتهت

الدولأوالمواطنينلرفاهيةيستجيببشكلالتصرتمن،والمجدبالقوةاهتمامأ

منلذلككانمافقاسوا،النبويةموصلرسالةتاماَنبذاًهذاكانلقد.المجاورة

."عواقب

فيٍ)سراثيلالموحدةالمملكةانقسامبعدحتىللملكالعلياالسلطةوظلت

أحيانافيهاتسمحالظروفكافتالجنوبمملكةأنغيرالجنوبفيويهوذاالشمال

دانالياسةتوجيهفيدورلهاويكونتبرزبانالكاهنفيالمتمثلةالدينيةللسلطة

عندماوبخاصةالملكيةالسلطةخلالمنيتمهودانمامباشرغيرالدورهذاكان

(1)

(2)

الم!لكة:فيالحكوميالدخلمصادرمن

،الغرباءالزوارمنونبرعات،01:27،16:02:أولصمويل:القادرالشعبمنتبرعات-1

!.32:32:ثانأيام،10:15،25:اولملوك

.25:17أولصمويل،7:4:أولملوك،بنظامالبمنتجبىالقالضرائب-2

،4:3:ثانملولث2:88:ثانعمويل،(المحكومة)التابعةالشعوبتقدمهاهدايا-3

.\:16:أشعيا

.11:8،30:12:ثانصمويل،الحربغناثم-4

:ثانأيام27:206:اولأيام،والمراكيوالكرومالحقولمثلالحكوميةالأملاكعصول-5

26:10.

.10:11،14،22:أولملوك،وغبرهاتجاريةأرباح-6

.301ص،التارفيفيواليهودالعربآ،موسةد.أحمد
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الشمالمملكةأما.(؟،وتعاليمهالكاهنرعايةفىنشأالسنصغيرالملكيكون

أثر.فيهاالدينيةللسلطةيكنفلم

خلالمنونتاثجهاالمنقسمةالمملكةفيالملكيةالسلطةصورةوتتضح

المملكتين.منكلمجتمعفيالدينيةوالحالةالسياسيةالحالةالىالنظر

ثم

A
w

أ!ل+ط،ط!"!"ال!+!أل!+

!تب!ق

الكاهن.عوياداعمعض(ويأمرمنحدثكالذي(1)
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السياسيةالحالة-1

الحكم:اعتلاءنظام-أ

منذالوراثيالنظامهوقبلمنعرفناكمايهوذافياتبعالذيالنظامكان

المملكةمنالجنوييالقسمبحكم"رحبعام8ابنهواستقلالسليمانموت

انقسامالىادىمماأبيهموتبعدبالغأالسياسيهل!ثفكانفقد..المنقسمة

ثطريأصابمماوبالرغم..داودأسرةحكممنأصباطعشرةوضياعالمملكة

فيمنهاستقرارأكثركانالجنوبفيالأمرفإنواضطرابقلاقلمنالمملكة

فيالحكمامتدادهوالنسبيالسياسيالاستقرارهذامظاهرأهمومن*الشمال

"عثليا8حكمفترةباستثناء.مق586سنةالبابليالسبيحتىداودأسرة

.الوجبزة

يردفلمالحاكمةداودلأسرةالولاءصالقكانيهوذاشعبانالواضحومن

منكثرانحراترغممنهاالحكماغتصاباحدحاولأنيهوذامملكةتاريخفي

.داودبيتمنملك

حتىلحكامهمالولاءانعدماذلام!ثلافيالأمركانالنقيضوعلى

خيبةنتيجةالأحولهالتفافهميكنلمالث!ماليةالمملكةمؤس!نباطبنيربعام

حكمعلىيتعاقببيتمنأكثروجدنالذا،سليمانبنرحبعامفيأملهم

الذينمثىبنياهوأسرةهي)سرائيلحكمفيبقاءالأسرأطولوكانت،اسرائيل

وظلتالفام!دآخاباسرةحكمأنهىوالذي)سرائيلعلىملكأالتشبيإيليامسحه

بباهوواننهتبدأتم.ق772-884الفرنعلىبربوما)صرائبلنحكمباهوأسرة

المدةهذهنصفوكان.ياهوبنيو،خازبنيوآضبنيربعامبنزكريابحفيده
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أسرتهملوكأطولفكان(؟"م.ق773-825ش،ويبنيربعامنصيبمنتقريبأ

يدملممنفمنهمالحكمفيبقاءجميعاًاسرائيلملوكأطولبلالحكمفيبقاء

يوملهيكتمللمالذي8تبني":مثلصاعاتأوأيامأوضهورمنأكثرحكمه

منهاالحكمواغتصببعاأسرةعلىقضالذي8زمري8و،الحكمفىواحد

نفسهوجدعندمامنتحرأماتحتىالمملكةعرفىعلىأسبوعمنكثر!مرلم

به.معتصمأكانالذيالملكبيت)حراقالىفلجأعارمةشعبيةبثررة"محاصرأ

فييقضلماسرائيلعلىعشرالسادسالملكوهو8يابيثىبنشلوم"و

يستمرلمياهوبيتملوكآخر"يربعامبنزكريا"كذلك.شهرمنأكثرالحكوم

.شهورستةسوىحكمه

يسودكانالذيالسياسيالاضطرابمنشيئأندركأننستطيعهذاومن

حدالىيصلكئيرةأحيانأكانالذيالاضطرابذلكالثهممالية)سراثيلمملكة

بلسابقهمنالحكمباغتصابيكتفيالثائرالجديدالملكيكنفلم،الهمجية

كمابيتأهلبجميعالمصيرنفساترالثمالقائمالملكقتلالىيلجأكانماكثيرأ

.آخابباسرةنمشبنولاهوا!فببأسرةوزمري،يربعامباسرةبعشافعل

ماتواملوكهانصفقرابةأناسرائيلفيالمضطربةالسياسةهذهمظاهرومن

"يربعامبنناداب"ومنهمالحكماغتصابأجلمنعليهمللئائرينوضحاياقتلى

بابيش"بنشلوم"و،يربعامبنزكريا8و،أخزيابنيورامآو8بعشابنوأيلا

ملكاًعث!روناسرائيلعرشاعتلىوقد."رمليابنفقح8و"مناحمبنفقجا"و

الزمن.حسابفيوالنصفالقرنينتجاوزلامدةنن

ظليوآشبنيربعامأنيذكرالمقدسالكتابولكن8لابورتديآنقيمهوالشيمهذا(1)

The:فيبلايكيوليم"14:23:ثان"ملوكففطصنةوأربعيناحدىمدةاصائيليحكم M nu l

Bible stoy20ص A.في"نيكرلروبرتسون،يذهبكذلك،*Expositor's Bibleح+

'Ungerأونجرأما.مق740-781أنهافيرىحكمهفزفيمحتفأنهالأ463ص،2% s

Bible Diction yصtry747الثافكايربعامحكممدةيحددالذي - VAVيقولف!نهم.ق:

جدأصعبةمثكلةاصبحت،امرائيلوملوكعوذاملوكحكممددبينالمعامرةتنيقعملية)نه

عديدة.منواتمنذالباحثينعبقريةفيهانْحتبر
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أنهااْل)الاضطرابعنبمنأىتكنلمأنهامنفبالرغميهوذامملكةوأما

هذامظاهرأهمومن،الحكمفياسرائيلمملكةمناستقرارأأكثركانت

عددأنكما،داودأسرةهيواحدةأسرةفيالحكماستمرارالنسبيالاستقرار

ضعفالحكمفيالأولىامشمراررغم)سرائيلملوكعددمعيتساوىيهوذاملبوك

نصفحكمهمدةتجاوزتيهوذافيملكمنوأكثر..تقريبأالثانيةاستمرارمدة

كما..مق758-810"عزيا"و.مق463-698:مثلأ"منسي"مثلالقرن

-878)يوآضوكذلك(914-955،سنةالأربعينعلىيزيدآساماحكماستمر

.(م.ق839

أحديقتلهمولمملوكأربعةعددهميتعدىلايهوذاملوكمنالقتلىأنكما

نتيجةق!لهمكانبل)سرائيلفيالحالكانكماللحكممغتصبأ(وثائراًالثعبمن

..القصرعبيدمنمأجوروننفذهماكثيرأخارجيغمر

نمشآياهوبنقتلهالذي"يورامبناخزيا"القتلىيهوذاملوكأولوكان

قتلنماسرانيلملك"يهورام"منباهووتخلص،خاباسرةحكمعلىثورتهفي

التخلصلهتموبذلك.،2"قتلهمحتىاخزيااخوةوتعقبيهوذاملك(؟)"اخزيا"

ملوكوثاني.كذلكآخاببنتعثلياأولادنسلومنالشمالفيآخابأمرةمن

حكمفيلهمامطمعلا،3،هلعبدانقتلهالذي،أخزيابنيوآش"هوالقتلىيهوذا

فهوالقتيلالثالثالملكأما..أجنبيةليدماجورانأنهمايبينمماجاهأو

بهولحقوافهربأورشليمفيشعبهعليهثارالذيالوحيدوهو،يوآضبنامصيا8

ضد.فثارتأزكتهاأجنبيةعناصرمنالثورةتخللموربما(4)لاخيشفيوقتلوه

القديم.العهديذكركماالفتنة

أيديغلىقتلهوكان8منسىبن،مون"هويهوذافيالقتلىالملوكورابع

(1)

(2)

(3)

(4)

.27-24:9:ثانملوك

.13:10:ثانملوك

.21-20:12:ثانملوك

.19:14:ثانملوك

906

http://www.al-maktabeh.com



كانوهكذا..بعدهمن"يوشبا"ابنهوملكوايهوذاشعببهمفتكالذين(؟"عبيده

داودبيتمنأحدعلىيعتديبمنالشعبيفتك،داودلبيتيهوذاشعبولاء

أخزيا"الملكأمعثليامثلداودببيت"الصلةوثيقالمعتديولوكانحتىالحاكم

مغتصبةوكانتداودنسلمنليستلأنهاالكاهنيهوياداعبأمرالشعببهافتكفقد

يهوذاشعبفقتلهاالملكيالنسلعلىبهاتقضيكادترهيبةمذبحةبعدللحكم

.مق586سنةالبابليالسبيحتىفيهرم!ساالذيداودبيتالىالحكموأعاد

.."صدقياهو8ملوكهم،خروأسر

بالآخر:والجنو!يالشماليالنظامبنمنكلعلاقة-ب

صاحبأنلوانقسامدونالموحدةالمملكةتظلأنالممكنمنكان

الحكومةواتبعالتصرفأحسن،سليمانأبيهموتبعد"رحبعام"الملكيةالسلطة

ماتخفيففياملةعليهأقبلتحينالشماليةالقبائلسياسةفيالنظروبعدوالتعقل

التيالثورةنيرانفاندلعتلديهمامللكلقاطعاًردهفكان،عليهمأبوهبهأثقل

مستقلةمحلكةفيالعشرةالأسباطانفصالوتم.سليسانحكمابانغافيةكانت

فرعونوصنيعةسليمانوجهمنالهاربالقائد"يربعام"يحكمهاالث!ماليفي

نأبعد،سفأغضبانيهوذاإلىرحبعاموعادسليمانمملكةتفتيتأجلمنمصر

حتىمنهمالضرائببجمعالمكلفقائدهورجموابهتفتكالشمالقباثلكادت

.(2،أماتوه

والشمالالجنوبفيالملكيتينالسلطتينبينصراعالحينذلكمنذوبدا

وانهزم"يربعام"وبين(3"،آبيا"ابنهبين"رحبعام"موتبعدالصراعوتواصل

على"،بيا"ألقاهاالتيالحماسيةالخطبةخلالمنويتضح."آبيا"أماميربعام

يربعامابتعادومدى،وبالعقيدةبالرب"آبياآتمسكمدىوجيثط"(يربعام

"1)

(2)

(r)

(4)

.24-23:21:ثانملوك

.102.W. G. Blaikie (Amnual History of Bible) P

.15:6:اولملوك

.15:32:أولملوك،20-2:13:ثانايام
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معظم)بادةمن8آبيا"تمكنبأنبينهماالحربوانتهت..الربعنواصراثيل

التابعةالقرىوكل،وعقرون،وبشانة،ايلبيتعلىواستولى،يربعامجيش

لها.

النزاعولكن8آبيا8و"يربعام"بموتالمملكتينبينالجفوةتنتهولم

الرامةبنىالذياسرائيلملك"بعشا"ويهوذاملك"آسا8خليفتيهمابيناستيقظ

الخطريتهدررضعبفموقفهأن"آسا"رأىولما،آسا"علىالحصاربهاليحكم

بيتمنوذهبأفضةإليهدفعأنبعد،رامملك"ببنهدد""بعشا"علىاستعان

"المصفاة"و"جبع"يهوذاأهلوبني،،ساهانتصرحتى،الملكوبيتالرب

.(0)1آصا"لمضايقةيبنيهابعشاكانالتيالرامةأنقاضمن

إسراثيل،نهايةحتىقائمأالملكيينالنظامينبينالصراعظلالحقيقةوفي

فيتهادنالمملكتينبينالتقارببعضيحدثكانالمتصلةالصراعاتخلالمن

احدىشعرتاذاوكانتالقتالويندلعالأنفاستستردحتىمعينةف!رةالطرفان

كماالثمندفعبعدالأجنبيةبالقوىاستعانتالأخرىأمامبالضعفالمملكتين

رمليا"بنقفح"استعانوكما،رأيناكما"آرام"بملك8آسا"استعانةمنحدث

.يهوذاملك"آحاز"ضددمشقملكبرصينالشمالفي

فعهد..بالتنافرأوبالتقاربدائمأالبادئةهيكانتيهوذاأنالملاحظومن

،خابأسرةصاهرحين.مق914-955)آسابن8يهوشافاط"بدأهالتقارب

."يورام"لابنهزوجةعثلياواتخذ

الذي،أمصيا8يهوذاملكيديعلىبينهماوالقتالالتنافراستئنافوكان

أمصيا،"علىالدائرةوكانتالجيشانواشتبكاسراثيلملك،2،8يوآش)استفز

(1)

(2)

.6-16:1:ثانأيام

اللامعلوالابقاءامصباغضبكدثةىث،ويحاولدهْلو..نمشبنياهوبنيوأحازبنيوأض

محاربةعلصممأخاببنتعثلياحفيدأمصياولكن..روابطمنبينهمابماللاهمذكرأالجارتينبين

النهايةفيالنصروكان..،خاببنتعثلياأنجاءوقاتل(خابأمرةقاهرنمىبنياهوجديوآش

صاحبفئبنياهوبيتهوالثطلني)مرائيلحكمبيتأفضلانالحقيقةفيولهبدو..ليوآف!

زوالها.حقافشائهانذ)مرائيلفيواتجماعيدينى)ووحكبر
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وعادالرهاثنوأخذالملكوبيتالرببيتونهب،أورشليمسور"وآشي8فهدمٍ

.(%)السامرةالىغانما

علىإسرائيلمنآخرعدوانيهوذاملكيوثامبنآحازعهدفيوحدث

،والنساءوالبناتالبنينمنضخمةأعداداًيهوذابنيمنالإسرائيليونفسبىيهوذا

..(2)السامرةالىبهاعادواوافرةغنيمةأيضأونهبوا

يهوذاملوكرابع"يهوشافاط"أننلاحظالمنقسمةالمملكةتاريخوبقراءة

وآبيارحبعامجديهمنذالمملكةسياسةفيهاتسيرالتيالأمورأنوايىبأفقأدرك

بقاءها،حتىأو..المملكةازدهارتضمنسياسةتكنلم*آساأبيهحتى

تستنزفكانتالمجاورةوالأعميهوذاوبين)سرائيلوجارتهايهوذابينفالحرب

بينوالخلقيالدينيالجانبزعزعةعنفضلاً،المملكةفيالقوىجميع

الشعب.

ماقدرالسلابمتحقيقفيسليمانبجدهيقتديأنيهوشافاطحاوللذا

بدأثمقوياجثأفكون،الداخلفيوالازدهارالبناءمنيتمكنحتىيستطيع

يواصللكيلهبدلاوكان،يهوذامدنكلفيللث!عب)3(واممعةتعليميةحركة

يوفروحتى،الخارجيةالأخطارمنآمنأيكونأنمنوالإصلاحالداخليالبناء

بلوحسبالشمالفياسرائيلبمهادنةيكتفولم،للبناءاللازمينوالمالالجهد

فصاهر،واقتصاديأحضاريأه!لعتفوقهامنوشتفيدقوتهإلىقوتهايضمأناراد

.(4)اعظيمأاكرامأآخابفأكرمهالسامرةوزار"آخاب5ملكها

آخاباستطلععندماالشعبينبينالروابطقوةلآخاب"يهوشافاط،ويؤكد

يهوشافاطعليهفرد،جلعاذراموتفيالآراميينضدمؤازرتهفييهوشافاطرأى

.24-17:25:ثانأيام،16-8:14:ثانملوك(1)

فزةاننجد(؟4-28:8)القديمالعهدمنالجزءهذاقراءةعندويلاحظ28:8:ثانأيام(2)

بوقتيهوذاعرضآحازتولىانبعدوذلكملكلهايكنلمامراثيلعلمرتشينعثرحواليتبلغ

.يهوذاعلىهجومهافيلإ!رائيلملكأيايعذكرعدممنذلكوبتضحمرتهقيلحققيل

،28:12،9:ثانأيام،افرايمبنيرؤوسإلىالني،عوديدآمنموجهاْالخطابكانكذلك

1:16،117:ثانملوكوكذلك،8

.9-17:7:ئانأيام(3)

آخابنجتعثلياراملابنهيهوضافاطاتخذبأنيبدوكاالمصاهرةكانتوقد2-18:1:ثانأيام(4)

.6:21ئانأيامفيوردكمازوجة
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المعركةدخلاثم(1)"القتالفيومعك،شعبكوشعبي،مثلكمثلي":قائلًا

."يهوثافاط"حياةعلىيقضيوكاد"آخاب"حياةعلىفيهاقضىالتي

ورغم،"آخاب"موتبعدحتىللشمالموالاتهفييهوشافاطواستمر

معركةمنمهزومأعودتهعقبلهوتهديدهشافاطليهوالرائيحنانيبنياهوتعنيف

آخابابنمعالتعاونواصلشافاطيهوانالأآخابفيهاناصرالتيجلعادراموت

(t'ترشيشالىالتجارةلنقل"جابرعصيون"في"أسطولاً"سويأوصنعا"أخزيا"

ينجح.لمالمشروعولكن

تزوجالذييهوشافاطبنيورامعهدفيالمملكتينبينالصلاتوتواصلت

الىالعربمعجاءواالذينالغزاةقتلهم"أبناءم!هاوأنجبآخاببنتعثليامن

ملكتولىالذيأصغرهمأخزياسوىراميهوأبناءمنيبقولم،(3)"المحلة

أبيه.موتبعديهوذا

جدهصنعهماوأعادإسرائيلمعوالتعاونالودعلاقةفيأخزياواستمر

ملكحزائيلضداسرائيلملكأخزيابنيهوراممعأخزيااتحدْاذيهوشافاط

المعركةنتيجةوكانت،،جلعادراموت"السابقةالمعركةموقعنفسفيالآراميين

ملكوأصيببالهزيمة)سرائيلمنيتاذ،ويهوشافاطآخابأيامحدثمثلمأ

بيتكلوأباد(نمشياهوبن"عليهقضىحتىم!هايعالجظلبجراحاسرائيل

واخوته.يهوذاملكاخزياوعلىآخاب

أهمهاأخرىولأسباباخابأسرةبزوالالمملكتينبينالوفاقعهدوانتهى

بنتعثلبقتلبعدانقطعقدبقوةالمملكتينيربطكانالذيالوحيدالرباطأن

الشعبأنكما،باتتهائهاوانتهىبوجودهاالمملكتينبينالتقارببدأفقدآخاب

...كذلكالمستضعفةالدينيةالسلطةولاالتقاربهذاعنراضيأيكنلم

(2)

(3)

.18:3:ثانأيام

.36-35:20:ثانأيام

.\:22:ثانايام

110

http://www.al-maktabeh.com



الدينيةوالحالةالملكيةالسلطة-2

النظامظلفيالخارجوفيالداخلفيالسياسيةالحالةالىأشرناأنبعد

،آنذاكالملكيةالسلطةظلفيالدينىالوضعإلىنثير،المنقسمالملكي

قوتهابدأتأنهانلحظالقدماءالعبريينعندالدينيةالحالةالىالشاملةوبالنظرة

ظلفيأشدهاسرائيلمملكةفيالديغيالفسادبلغوقدالملكيةقيامبعدتضمحل

.،خاب،؟(بيت

وبخاصةالعقيدةفيخلخلةمنوسليمانداودحكميبرىءلاالقديموالعهد

فيحتىالواضحلمنانه5:(2"بعفالباحثينويقول،سبقكماسليمانعهد

نجاحذلكودليلبالربالإيمانصادقييكونوالمالناسمنمجموعةأنداودعهد

هذاقويومماللوثنيةكانالصالقالميلولكن..":يقولثم،ابشالومثورة

وأن،صليمانبهتمسكالذيالغريبةبالأممالاختلاطهوالوثنيةالىالانعطات

كلاندرجةإلىالأعماقفيبعيدأبجذورهاضربتقدسيمانعهدفيالوثنية

شأفةاستئصالفيفلتقدبعدهمنجاءواالذينالمصلحينالملوكغيرة

.ةي!ثولا

(1)

(Y)

William.208.أنظر: Blaikio, Amanual History of Bible, P

-1:فترةكلفيوشكلهاالوثيةحالةذكرمعفتراتاربعإلىانليةالمملكةتاريخيقححيث

الثانيةالفزة-02وتاصلتالوثنيةرسختالفزةهذهوفينجاطبنيربعامملركهاوأصهرالأولىالفتؤ

ملوكهاواشهرالثالثةالفزة-03تمامأالوثنيةازدهرتالفزةهذهوفيعمريبنآخابملوكهاوأشهر

وأفهرالرابمةالفزة-04الأنبياءبتأثيرقليلأالوثنية(تعطلت)توقفتالفترةهذهوفينشىياهوبن

للمملكة.المطلقبالخرابوذلكالطبيعيةثمارهاالوثيةاعطتالفزةهذهوفيالثانييربعامملوكها

.202!:الابقالمرجعنفى
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اعشقراروبعدللدينفيهاالأعلىالنفوذكانالملكيةتبلالاجتماعيةفالسلطة

الملكواصبحالملكسلطةالىتدريجيأالتحولفيالنفوذهذابدأالملكيالنظام

المجتمعفيوالدينيةالعسكريةالهيثاتكللهتخضعالمجتمعفيالسلطاتقمة

العسكريةالقياداتفييشاءمنوشينيشاءمنيخلعأنالملكمقدورفيوأصبح

الحكم.توليهبدايةفيسليماننعلكماالدينيةالقياداتوفيبل

ألركاقدوسليمانداودأن(2"اليسون.ل.ـهوكذلك،؟)موسكاتيويرى

الملوكيتبعهاالتيالسياسةفاتبعاالأعظمالكاهنوسلطةالدينيةالمركزيةالقوة

الدين،علىحمايتهمابسطابأنوذلك،الأحوالهذهل!مفيدائماَوالأباطرة

)داراتمنادارةالدينيةالهيئةليجعلاوجاهداببلاطهماالأعظمالكاهنوألحقا

الدولة.

ف!هاالدلنىالمظهرعلىماحدالىتحافظكان!الجنوب!هالمملكهولكن

تابوتوفيه،سليمانبناهالذيالرببيتأورشلينمعاصم!هافيوأنخصوصاً

ب!نشاءكبيراَاهتمامأاهتمسليهانأنوكما،اسرائيلبنيلديانةقبلة،الرب

وجدناوقد.يهوهعنالارتدادتمأيضأالملكباسمف!نهتدشيتوبحفلاتالهيكل

بقيتأنهاذلكودليلسليمانعهدمنذالوثنيةرسوخإلىيشيرونالباحثينمنكثيرأ

الىالقديمالعهديشيرماوكثيرأ،البابليينأيديعلىزوالهاحتىيهوذافي

ولكنها(3"الصالحينالملوكبعضجانبمنيهوذامنالوثيةلإزالةجادةمحاولا!

(1)

(2)

(3)

يعقوبالشدالدكتوروتعليقترجمة،القديمةالايةالحضاراتتاربخ:موصكاتيمباتينو

.142ـه،بكر

.255-2ص،المقدصالكتابنفسير:أليسون.ل.ـه

45:ثانأيامفييهوذاملوكثاك"،سا،عنوردفقد -2: Iالغريبةالمذابحنزعأنه

حبيعملواوأن،بائهمالهالربيطلبراأنالثعبونمحالسواريوقطعالتماثيلوكروالمرئفعات

عنجاءوكذلك...الثس!وتملأليلالمرتفعاتيهوذامدنكلمنونزعوالوعيةالريعة

t:20:ثانأيام:،سابنيهوشافاط rr - try;.تنزعلمالمرتفعاتانالأ..أماأبيهطرهمقفيسار

بيتالبترك8أخزيابنش(وي،عهدوفي.iLTلإلهقلويهمبعديعذوالمالعبكانبل

:ثانايام،وأورشليميهوذاعلالربغفبفكانوالأصنامال!واريوعبدوا،بائهمالهالرب

24:2،17،18.
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قدالقديمالعهدكانداذا.يهوذاارضفيثابتةجذورهالأنفتزدهرتعودكانت

أنقطيذكرلمف!نهسليمانعهدفيالوئنيةالعباداتورسوخانتثارعلىنص

ابنهعكسعلى(؟)غريبةعبادةالىاسرائيلالهعبادةعنانصرفنفسهعليمان

حتىالأمرلهوشتتبيهوذاحكمفيالخامسعامهيكمليكدلمالذيرحبعام

.،2)"معهاسرائيلوكلهوالربثريعةيترك8

منعودتهبعدمعهبهاجاءالتيساعيربننلآلهةش،ويبنأمصياسجدثم

لبعليممسبوكةتماثيل"،حاز"صنعكذلك،(3)اهلوأوتدوأقامهاالأدؤميينحرب

ابعلكاهنمتانوقتلوا،خاب)4(بنتعثلياقتلهبعدحطمهاقدالشعبكانالتي

وذبحالنارفيبنيهوعبرهنومواديفيفاوقدوثنيتهفيآخاوتمادى.المذبحأمام

بيتآنيةكلوجمعخضراءشجرةكلوتحتالتلالوعلىالمرتفعاتعلىوأوقد

أورشليمفيزاويةكلفيمذابحلنفسهوعملالهيكلأبوابوأغلقوقطعهاالرب

دمثقمنواستورد(5)الغريبةللألهةللايقادمرتفعاتعمليهوذامنمدينةكلوفي

لينفذيعودحتىيتمهلولمالرببيتفيللمذبحجديدأنظامأزارهاحين

مذبحمثلالرببيتفيالمذبحيجعلبأنالكاهنائِروأالىأرسلبلالمشروع

لتغلات)رضاءالرببيتفيكثيرةتعديلاتاجرىدمثقمنعودتهوبعددثق

.،شور)6(ملكفلاسر

إثرافتحتهيبتللدين!سيدآحازأبوهأفسدهمايملححزقيايكادوما

بنمنسىيأتيحتىآحازخلفهاالتيالوثنيةمظاهركلعلىويقضالنبيإضعيا

(1!

(2)

(3)

(4)

(0)

(6)

.ل.A5!لذ

مضطرأوجدنفسه

الأمراولالعبادات

العبادالتلكسمح

2:نانأيام

ه:ثانايام

3:ثانأيام

8:ثانايام

6:ئانأيام

مباسيةلأسبابسليمانأن195ـه2ص،المقدسالكتابنفير:أليرن

هذ.بداتوقد،لهاوالتهلالزوجاتهذهتمثلهاالقللعباداتللسماح

كلماالوئياتالزوجاتعددزادكلمالكن،الملكيالقمرداخلعلمقصورة

ضعبية.عباداتالىبالتحولت

1:\.

12:2.

2:17.

2:2-4،24،25.

1:10-18.
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علىوزادأثدبلآحازبهأصابهاالذيالداءويعاودهاالدينيةالحالةفتتكسحزقيا

.(1)أورشليموسكانيهوذافأضلالجانواصتخداموالسحروالتفاؤلالعيافة،حاز

حفيديوشياهوالملكعهدفيالدينيالانحرافهذالكلفعلردوحدث

عثرعهدهوفي،(2)الطقوستثبيتفيمتشددةوحدانيةالىيوثياهوعادفقدمنس

عثرانهقالالذيالشريعةسفربتسليمالكاهنحلقياهو""وقامالشريعةسفرعلى

،(3)والشعبالملكعلىليقرأهالكاتبثافانالىالمعبدترميمأثناءفيعليه

.والورعبالصلاحيتسمجديدأعهدأالاكتشافبهذايوشياويبدا

)نشاءظروفن!فالشماليةالمملكةملوكعهدفيالدينيةالحالةعناما

والانشاتهامنذالوثنيةعلىيقيمهااننباطبنيربعاممؤسسهاعلىاوجبتالمملكة

جعلحينبالوثنيةالمملكةسورلذلكالشعبيالولاءاستمراريضمنكانلماِ

حدودعلىايلبيتفيالمملكةجنوباقمسفيأحدهماالذهبمنعجلين

عنعوضأاليهمايحجبأنالشعبوأمر"دان"فيالشمالأقصىفيوالثانييهوذا

نأيخضىوكان،بشهرالفصحبعداليموعدوجعلأورشليمفيالرببيت

فيالرببيتالىبالحجتوجهواما)ذاداودأسرةحكمالىالحنينالشعبيعاود

فيأعظمايهمانقولأنالصعبلمنانه،بلايكي)"(وليميقولهذاوفيأورشليم

.8الالحادأمالبراعةاهيالخطوةهذه

منوكانالشماليةلإسرائيلالأولىالعاصمةضكيمبتحصينيربعامواهتم

للدفاعضعيفةسبلأالأليستوالأبراجالسواترأنالأماكنهذهتعلمهأنالممكن

هذامنلدرساهتمامأييعرلمولكنه،وأنعمهوخثيتهالرببوجودقورنتاذا

جاءومنهووتعهدهابذورهاغرسوأحسن،)سراثيلفيللوثنيةومكن(5)النوع

(1)

(2)

(3)

(4)

(0)

:ثانأيام

:موسكاق

:فانملوك

33:2-9.

.146ـه،القديمةال!اميةالحضارات

.207.William Blaikie: Amanual History of Bible, P

.207ـه:السابقالمرجعنفى
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سنةالأبدالىأهلهاوتشريدالمملكةبدمارالحتميةأكلهاآتتحتىبعده

..مق722

والفسادللوثنيةتعهدأ)سرائيلحكامكئرمنعمربيتأواخاباسرةوكانت

فيذلكوتمثلوالاستقامةالإصلاحيحاولمنلكلومحاربةوالخلقيالديني

آخابزوجةالوثنيةايزابليديعلىمنهمالكثيرعلىوالقضاءالربأنبياءاضطهاد

.صورالهللبعلمتعصبةفينيقيةوكانت

سوىلهاو)خلاصهللوثنيةتعهدهفي)سرائيلملوكمناحديشذولم

عرفناياهوكمالأنذلك،وكهنتهاوآلهتهابوثنبتهاآخابأسرةمحطمنمثسبنياهو

الذيايلياالنبيبيدالربمسحهالذياسرافيلفيالوحيدالملكقبلمن

اسرأئيل.فيبعدهمنالرسالةليكملالثعالنبياستخلف

الجنوبدولةمنوازدهارأوغقتقدمأكثركانتاسرائيلمملكةانورغم

التيالغريبةبالأمماحتكاكأأقللأنهاوفسادأانحرافأأقلكانتيهوذاانالايهوذا

.والثروةالتجارةبحكمالشماليةامرائيلمملكةمجتمعفيدائمأموجودةكانت

دينيانحرافمنفيهتتردى)سرائيلكانتمامدىنلحظأنويمكننا

وهوشعواليشعو)شعياعاموسمثلضدهاالأنبياءصيحاتخلالمنواجتماعي

نايوتمعحدثكماوحياتهمالناسحقوقفيهاضاعتفقد...وغيرهم

ولنرابيل.آخابعهدفياليزرعيلي"؟(

أدىالذيالمدقعوالفقروالقحطالجوعالدنياالشعبطبقاتبيبناتشركما

يقولوكماوالربا"3،كالزناالفجوروانثار،(2"أطفالهمالناصيأكلأنالى

منفيهايقعكانبماالفجاثعلأفظعمسرحاَكانتبأنهاعنها("لوبونجوستات

فلم،دوماالمجاورةالأممازكراءأثارمما،بالأجنبيواستعانة،ومذابحاغتصاب

(؟"

(2)

(Cr

.13-؟:2؟:أولملوك

.4-24:6،28،1:7:ثانملوك

.3،22:9-1:4ةثانملوك

.40ص،الأولىالحضاراتتاريخفياليهود:لولونجوشات
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تلك.والتمردالفوضىبؤرةب!بادةتطالبالأممهذهتنفك

بعدومملكتهاالموحدةاسرائيلبنيمملكةفيالملكيةالسلطةآثارهيتلك

الحالةوكذلكالداخلفيالسياسيالجانبفيهاتناولنا،الزوالحتىالانقسام

السلطةعناصرمنالثالثالعنصرعنذلكبعدالآتيالجزءفيونتحدثالدينية

مملكةفيالمعارضةالنبىسلطةأوالنبويةالسلطةوهوالعبريينعندالاجتماعية

امراثيل.بنى

ثم

A
w

!مم-!مج!ط،!!ثء"

!آ
صطثنبة

611

ين

http://www.al-maktabeh.com



الثالثالفصل

النعي

وشراحالباحثينجهودمنبالكثيراسراثيلبنيعندالنبوةظاهرةحظيت

اسراثيلبنيفيالنبوةلأنذلك،اليهوديةالديانةلدراسةوالمتصدينالقديمالعهد

ذلك،والسياسيةوالاجتماعيةالدينيةحياتهممناحيشتىفيمث!تركأقاسمأكانت

مصرمنالأولخروجهممنذأخرىالىفترةمنومفهومهاالنبوةدوراختلاترغم

هدمتالتيالإمبراطورياتمجتمعاتفيكيانهمذوبانحتىموسىقيادةتحت

أعمالمنيقترفونكانواماجزاءوضياعوقتلاسربينمه!شوالسياميبناءهم

بهم.حلماكلعليهمجلبت

الىالإشارةمنبدلا)سراثيلبنيفيوالأنبياءالنبوةظاهرةعنوللحديث

اسرائيل.بنيحياةفيالأنبياءوأثرمجتمعهمفيالنبوةودور"النبي"لفظدلالة

دلالتها:وتطورالنبوةأكل

وأ"نبي"لكلمةالأصليةالتربةكانتالعرببلادأنالىاة+ءشا"؟(ايذهب

كلمةتناسبالتيالفعلصيغةأصلأناليهذهبماتعضيدفيويرى،نبوة8

النبيكلمةأنالعقاد"2،يرىكذلك.القديمةالعبريةاللغةفيتوجدلبم8نبي"

فيأصيلة"النبوءة"و"النبأ"مادةلأناللفظحيثفمن،ومعنىلفظاعربية

فيواحدةكلمةتجمعهلاتؤديهالذيالمعنىلأنالمعنىحيثومن،اللغة

(1)

(2)

.10.E. Ko"nig. Encyc. Religion and Ethics, (Prophecy. Vol

.159ص،الأنبياءأبو،إبراهيمالمقادمحمودعاس
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والإنذاربالغيبوالإنباءوالوحيالكشفمعانيتجمعفهي،الأخرىاللغات

فالكضف،متعددةبكلماتالحديثةاللغاتتؤديهامتفرقةمعانوهي،والتبشير

كلمةتؤديهوالوحي،Revelaionكلمةالانجليزيةاللغةفيتؤديهم!لَا

inspirationكلمةتؤديهالغيبواستطلاعDivinationأوOracle،تجتمعولا

العربية.باللغةالكلمةهذهفيتجتمعكماالبوةمعنىفيكلها

آخر،معنىمنمستعارةوغير،أصيلةالعربيةاللغةفيالنبوةكلمةأنكما

الكلماتمنإليهاوماوالكهانةوالعيافةالعرافةبكلماتجدأغنيةالعربيةاللغةلأن

عندالأخرىالألسنةفيتلتبسكماالبوةبمعنىالعربياللسانفيتلتبسلاالتي

القديمة.الألفاظمنالجديدةالمعانيواشتقاقالتسميةأصل

الجزيرةشمالفيالعربمناستعاروهاالبريينأنالعقاديرىهذاوعلى

يسمونوكانوا،بالآباءالأقدمينالأنبياءيسمونكانواالبريينلأنبهااتصالهمبعد

مبدأفيالنبوةكلمةمنيفهمواولم،"الرائي"باسمذلكبعدالغيبعلىالمطلع

.الإنذارمعنىالاالأمر

ثلاثةالىأشارتقدالتوراةأنالعربمنللكلمةالعبرييناستعارةيؤيدومما

بيتعندالخليلابراهيمبهالتقىالذي"صادقملكي"غيرالعربمنأنبياء

(3)"أيوب"و،(2"بلعام"و،(\"يثرون"همالثلائةالأنبياءوهؤلاءالمقدس

قرناً.وأربعيناثنينقبلظهر)نهيقالالذي

النبيأنيرىفإنه(4)اليهوديوالباحثالمفكرسيجال..صمأفا

العقادولكنممرمن)سرائيل!بخروجتبلمديننبيوهوموسىعاهرهالذيشعيبوهو(1)

الله.محبوببمعنى،شوبابآتريبههو!)نما،آيزونهولي!شيبأأنيرى

إليهميخاإشارةوكذلك34-21:الإصحاحاتالعددسفرفي"بلعام،و"بالاق"قصةأنظر(2)

.ه:6:في

Alarmsولrabia:كتابهفي،توماسبرترام"الرحالةوبرى(3) and Exploration inمنأيربأن

أنظر.أنيائهااتدموسالعريةالجزيرةأبناءمنأنهعلىتفقونالمفرينكلولكن،عانأهل

.،160،161صالأنجياءابوإبراهيم"العقاد

ظاظاد.حسنوتعلبقترجمة،،)سرائيلبنيعندالأنبياءتاريخلحو"،سيجال..صم(4)

.17ص

8%I
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كماالكنعانيينمناسراثيلبنيعلىدخيلًاليس(الروحانيالاستغراقصاحب)

ببنيخاص،النبي"لفظأنويبدو":"سيجال"ويقول.الباحثينبعضيقول

.8الفينيقيةأوالكنعانيةفيوجودهتثتنقوضهناكفليست،اسرائيل

نبا""الفعلأنفي8هق+!فالكورني8معتقريبأيمفق،سيجال8أنعلى

صورلَهفي،القديمالعهدعبريةفييوجدلا"نبي)الاسممنهقت!ثاالذي

النبيعملعلىللدلالةاستخدمالذيفالفعل،المجردالثلأليأي،الأمامية

صيخوهي"لغَفتوه"قغل"زنةعلىالمزيدةالصيغفيجاءالقديمالعهدفي

."نبي"الام!ممنمثتقة

انعبريهَفيجدأقديم"نبي"الاسمبأناعتقادهفي8سيجال"وشتمد

حقيقةعلى،)سرائيلبنيحياةمنالتاريخقبلماالىيصعدوأنه،الإسرائيلية

ولكفموجودأكان"النبي،منهاشتقالذي،نبأ"المجردالفعلأنوهيهويراها

أنهذلكومعنى،اللغةمنواختفىأمرهىه!ناو،التاريخيةالعصورتواليمعنسي

فياستحدثمعنى"الرائي"منبدلاَاستعملحين"النبي"بانللقولمجاللا

.(1)طقفصمويلأياممناسرائيل

قبلمعروفأكاناللقبهذاأنيرىظاظاحسنالدكتورأستاذناولكن

إسراثيلبنيوأن،والآشوريينوالبابليينوالآراميينالكنعانيينعند،العبرلين

Jlأخذوه Jai(2)الأقوامأولئكبعضعنمر.

طريقعنأمالعربطريقعنالعبردينالىوصلاللفظأكانوسواء

نأحيث"سيجال!يزعمكماعندهمأصيلأوليسعليهمدخيلف!نهالكنعانيين

فماوالا،الإقناعةج،،دإلىالقوةمنليست"سيجال"إليهايشندالتيالحجة

علىالعبريةاللغةمنالنسيانوأزالهموجوداًكان"نبأ"المجردالفعلأنعلىدليله

..؟العصورتوالي

(1)

(2)

.9:9:أولعمولي

.81ص"ولغاتهمالام!ون"ظاظاد.حن
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،؟8نبي"لفظمنمشتقتينمزيدتينصيغتينالقديمالعهداستعملوقد

وأصلها*؟يالعبريةفي)"لَعْفِن"صيغةوالأخرى،لْعَفَت8صيغة)حداهما

الثانيةالصيغةوهذه.(وتشديدهاالباءفيالثانيةالنونادغامقبلفىي؟؟

الكباربالأنبياءخاصأالأغلبفياستعمالهاالقديمالعهدجعلثفعل

،":+ا!؟"+رب-!8ري؟؟"+ةيري*"20:1أرميا:مثل

:7حزقيالوفي(الكلماتبهذهتنبأارميا) rv"...

براي!59لالأ"3:8عاموسوفي(امِرْتُكماتنبأتُ)""!في+9يخفي+!ئ3؟1"

7:15عاموسفيووردت(يتنبالافمنتكلمقدالرب)"كأ:33!ثا*+نج+

+ئه+!لأيرب+*يلِبمخ+!!اْ!ظ6ريمه+إ"6"8؟+61"الأمرصيغةفي

تنبأ)ذهب:الربليوقال،الضأنوراءمنالربفأخذني)"؟؟يف+أ!؟*طئ"!يف

.(امرائيللشعبى

13عاموسفيوردتوكذلك ، 12: Vيهوذاملكأمصياقاليحين

وهناك،خبزأهناكلُكويهوذاأرضالىواهرباذهبالرائيأيها":لعاموس

ث!إيرئ!:إفيبم"ءي!ت!طنجلأح+ثيرفيحدلأح!أ!ل!"++إل6؟كأأ+:تَتئأ

..."كذلكالأمرصيةفي21:2حزقيالوفي

أنالأ(التعبارضغابةعلىوتبأ)

بليهوهأنبياءالكبارالأنبياءلغيراستخدمت7*"؟نفسهاالصيغةهذه

.(؟"البعلوأنبياءالكذبةللأنبياءمرةمنأكثركذلكاستعملت

3!لإ5*3لمخ9الإ،؟لإ"لإ"8:2ارميافيوردماذلكومثال

.(ببعلتنبأواوالأنبياء)

الأنبياءمعمجيئهاويعلل،فقطالكبارالأنبياءعلىمقصورةالمينةهذهأنيرىسيجاللأن(1)

بكلمةلالْهزانهافقطالصويةالمزاوجةأجلمنحدثذلكبأنالبعلوأنبياءالكذبة

نجوءتهمأنعلالنصمباضرةتلوهاأنبدفلاالكلسةبهذ.مقرونةنكنلمو)ذا،بر"لإ"!3

.39عىالأنجياء،(تاريخحول"سيجال..ص)مكاذبة
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ئيك!:*ِريفييايربملأِ+لإجم!""23:21ارميافيوكذلك

."T%:23ارميافيوكذلك(تنبأواهمبل،معهمأتكلملما

لإلا"!+بجلإ*59+ئمفىلإ.(بالكذبالمتنبئينإلأنبياء)

معنىعلىتدللاأنها"سيجال"فيرىلإلإ،،يمبر4لغَفَتصيغةأما

وصفمثل8نبيعملعملوه،الأنبياءسلوكَكَلش"ولكن(1)النبوةكلامئكلم

.(2)"متئونوهم"النصفيمنطوقةفصشاءولتمليكقصةفيالأنبياءزمرة

قطالقديمالعهدفيتستعمللمهذهلغَفتوصيغة":سيجالويقول

الكتبفينبوءاتهملناوحفظتالربأرصلهمالذين،الكبارالأنبياءلأعمال

فبويلكلاممستعملةفقطواحدةمرةوردتالصيغةهذهان":ويقول"المقدسة

مث+دإل!7بمإ؟فىنلأ!إذ61ل!23؟:لإ*+:37:01:حزقيالفيوذلك

من7،يةفيك!طقهاللكلمةالأصليالنطقأنكذلك"سيجال8ويرجح

لمجاورتهالحاليةصورتهالىتحولوأنه"+*يإإالإصحاحنفى

.(3)9آيةفي!لإثئ!،*لإةبللفظتي

حلتالذينالضيوخعملعنالتعبيرفي"لغَفَت"صيغةاستخدمتكما

وكما،ملكأمحماعندشاؤلعلىالنبوةروححلتكما.(4)موسىروحعليهم

.(6)كذلكالقضاةوعلى،ملكأ)5(مسحعندماداودعلىالهروححلت

لنبوءةواستعملت،(7)ة!اخبعلأنبياءلنبوءة"تفعل"صيغةاستعملتكما

(1)

(r)

(4)

(0)

(6)

.rvصالابقالمرجع

.:ه10:اولعمويل

.37:9:حزقيال

.27-11:25:عدد

.16:3"10:10:اولعمولل

.:ه3،11:29،13!:3:;قضا

.13:23:أرميا،17:29:أولملوك
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علىالهنبينبوةعنالحديثفيالصيغةنفسواستعملت،(1)الكذبةالأنبياء

بنميخا"نبوةعنحديثهفي،خاباستعملهاحينوذلكبنبوتهيؤمنلامنلسان

.ارميا)3(نبوةعنيتحدثوهوعَدُؤلإرمياواستعملها(2)8يملة

بقوله:الصيغةهذهاستعمالعنالمفصلحديثه"سيجال"ويختتم

دونالنبيَعْنضغَص8هوواحدلونله"تنبأ-تفغل"صيغةاستعمالانوالواقع"

."النبوةادعىأي،نبيأبحقيكونأن

نأدونالمرضادعاءتفيدالصينةهذهعلىالتوراةفيافعالوردتوقد

فيالفاعليكونأندونالغنىوادعاء،مريضأ)4(الحقيقةفيالفاعليكون

.(غنيأ)ْالحقيقة

أشهرها،البيعلىللدلالةألفاظعشرةحواليالقديمالعهداستعملوقد

"ي6ء+1+لأ،بر9r+:هيثلاثة

يفيدالذيرأىالفعلمنفهيالرائياي+لأث!برالأولىالكلمةأما

أمورمنالناسعامةرؤيتهيستطعلممارؤيةبمعنىالغيبيةأو،الحسيةالرؤية

غيبية.

والكاهن.والساحروالحكيمالعراتالاسمهذاتحتويندرج

فصلوقد،ورؤياوعرافةكهانةإلىالغيبعلمادعاء(6)المسعوديويقسم

العربعرافيمنوذكر،الكهانةدونمرتبةفيالعرافةوجعلفيهاالمسعودي

بنرباح8و"الأسديبنعروة"و"الزهريالأجلح"و"الأسديالأبلق"

:عروةفيهقالالذياليمامةعراف"كحلة

.13:17:حزقيال،14:14:(ريا،9:18:ثانأيام،22:10:أولملوك(6)

.18:17:ثان(يام،8:22،18:اولملوك(7) v.

.26،27ة29:أرميا(8)

.6،ه:13:ثانصمويل(9)

.39صشجالانظر،7:13:(مثال(10)

بعدها.وما82ص2%هـ،1346سنهْالجوهرومعادنالذهب"مروجالمسعودي(1)

2v%
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ضَفَيا:يىهمااننجدوعرافِحكمةاليمامةِلعرافِجعلتُ

بالكهانةويقصد"كهانةفيهاكانتالاخلتامةولا8:المسعوديويقول

،الأزلامفياوالقرابينكبادفيكالفحص،شتىبطرقالغيبمعرفةمحاولةهنا

منوالبارحوالسانحوالزجر،والقيافةالعيافةطريقعنأو،الأنصابأوالقداحأو

استقيتمعروفةعلاماتحسبوالكواكبالأفلاكفيالنظرطريقعنأو،الطيور

.المجالذلكفيسابقينعنوئأويلاتهاأصولها

الذينالأشخاصأولئكمننوعأالعراففييرىف!نهخلدونابناأم

ولا،الناسسائرعنص!فهمبهايتميزفيهمبطبيعةوتوعهاقبلبالكائناتيخبرون

.غيرها)1(منولاالنجوممنباثرعليهيستدلونولاصناعةالىذلكفييرجعون

كلمةعنيختلفلافمدلولهاحازي-6"لألإكلمةوأما

.Seerكلمةالإنجليزيةفيتقابلهماوالكلمتان،راء=لإبر1+

وفيرأىبمعنى"آبرالفعلمنالفاعلاسمصيغة"؟إبرو

بالعينين.يئاهدأو"رأى)2بمعنىصو3الآرامية

العرافهووالحازي"باطنة"داخليةرؤيةرأىبمعنى"حَزَى"العربيةوفي

بمعنىالماضيصيغةفيأشعيافيرب؟إلالفعلوردوقدالفلكياوالمنجماو

جاءتالفعلومن.ذلكوغيرالمزامير)5(وفي،(4)أيوبوفي(3)رظنأورأى

.أشعيا)6(فيرؤياأورؤيةبمعنىلأأ2"كلمة

غيبوبة.حالةفيرؤيابمعنىميخا)7(فيووردت

.105صوالخبر"المبتداوديوانالعبركتاب،مقدمةخلدونابن(1)

.302صجزنبرصمعجمفيمادةانظر(2)

"A:57:اشعبا(3)

آ15:17:ايوب(4)

"r:63:رمزمو(5)

\:1:اشعيافيوكذلك(6)

6:3:ميخا(7)
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معاتفاقهااواختلافهامدىفيالباحثوناختلففقدلفظةواما

(1)،هنريمتي8فيقول،الحازيأوالرائيلفظةمعنى

عندهفالرؤيا،"رؤى"نبوءاتهمسميتولذلك،بالرؤاةيسمونكانواالأنبياءان

الإلهيالكشفبواسطةوقوعهقبلبهيتنبأوما،عقلهبعينيالنبييراهماهي

رأسه.بعينييراهلوكانكماتامبوضوح

مختلفأشخصاَكانالنبيبأنالقائلالرأييعارض(2)"سيجال"كذلك

اذكانالنبيانيرونفهؤلاء،والحازيالرائيعنالاختلافتمام

الىبهيصلروحانيووجدحرارةصاحب،روحانياستغراقأو(3)"شطحات"

نفسهويملأ،عليهيستوليالروحكانعندماوذلك،المادةعنالتجردحد

ماوفعلرأىمارأىقدالروحسلطانتحتهوا1j،المسحالةفيكماوجسده

.8قالماوقالفعل

وصلتقد،ال!ثطح"أوالروحيالوجدحالةأنروبنسونهـ.تيودورويرى

وخلاصةالميلادقبلعشرالحاديالقرنمنقديمةمصريةقصةخلالمنالينا

Byblos"ببلوس"الىالرحلةفيفكر"،مونون"يدعىمصرياًأميراًأنالقصة

"آمون"بعبادةالتعريفثمتجاريبنشاطالقيام،بزدوجلهدفسوريةشمالفي

Baalذاكربعل"سوريةحاكموكان،سفنهاحدىعلىصورتهحملتوقد

I ? Zakerالىأوامرهيصدريومكلوكان،المصريالأميرإليهسعىفيمايرغب

الأميرفقديومأعشرتسعةانصراموبعد،مصرالىبالعودةالمصريالأمير

ولكنه،أتىحيثمنالتالياليومفيليعودعدتهأعدليلةوفي،الأملالمصري

احدانتابتشعبىِمهرجانفيمساءبالأصبأنهتفيدبرسالةفوجىءالصباحفي

بعلباممموتحدث،روحيوجدأودينيةغيبوبةحالةالشبان"ببلوس"نبلاء

(1)

(r)

.827.Mattew Henr' s Commentary P

.11صالأنياء،تاريخ"حولصيجال..صم

الشخصفيهايفقداليالغيبوبةومعناهاالأوربيةEstayلكلمةظاظاحنالدكتورترجمةهذه

هادئةيخبىلةأوعضليةتشنجاتعورةفي)ماتكونوهيروحيةعواكلتائيرتحتالحيشعوره

.العاديالحراسمجالعنمالرقتوانطلاق
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وتكريمهموأتباعه"آمون"الجديدالإلهباستقبالأمرقدأنه:قائلأ"ببلوس8

.،؟)8فورأ

الروحيالوجدحالةأنيبدوولا":"روبنسونهـ.تيودور1يقولولذلك

الأصليالموطنأنويرى."السايىللجنسالشائعالتراثمنجزءاًكانتهنه

الحثيينبتأثيروذلكوفلسطين"الصغرىآسيا"هوحو!ضوبيبدوفيماالحالةلهذه

الغامض.الجنسذلك

الحالةوهذه":تالحينروبنسونهـ.تيودوريقصد"سيجال"أنويبدو

وأصلها،الساميةالنفسطبيعةعنتمامأغريبةالباحثينهؤلاءرأيفيالشطحمن

ذلكوعلى،الكنعانيينفبلاد"سورية"الىهناكمنانتقلتثمالصغرىاي!مآمن

الخارجمناسرائيلبنيالىجاءقدالنبيالى"الرائي8منالتحول-يكون

."الكنعانيينوبتأثير

منكثيرعنالنبوةصفةتنتفي-سيجاليقولكما-النظريةهذهوحسب

ولا،ناثان"ولا"جاد"ولانجيأصمويليكونلاذلكوعلىإسرائيلبنيأنبياء

لحالةيخضعوالمدامواماهؤلاءفكل"موصاحتىولا"الشيلوني"أخيا

المقدسالكتابفيوردماوأما،فقطورؤاةعرافونالأصلفيفهم8الشطح"

سفرةبأيديكمبقدذلكف!نماموضعمنكثرفيعليهم"نبي"اسم)طلاقمن

منالنبيوبينبينهوما8الراثي8مميزاتاسرائيلفينسيتأنبعد،متأخرين

.فروق

صفة)ناذمزعزعأساسعلىمبنيةكلهاالنظريةهذهأن،سيجالآويرى

الفقرةوهذهالقدمفيللغالهاعلىالجميعاتفقفقرةفيلناثانأعطيتقدالنيي

هذهأنالباحثونيرىاذالأولالملوكصفرمنوالثانيالأولالإصحاحينتشمل

الجاثزمنولي!لناثانمعاصرةوبيد،سليمانحكمأوائلفيكتبتقدالفقرة

مكتوبأكان"النبيناثان"فيهجاءالفقرةهذهمنموضعكلفيبانهالقولبحال

(1).34,33.Prophecy and Prophets in Ancieent Israel-, P. Pكهh !! oreH. Robinon

125

http://www.al-maktabeh.com



منكلعن"نبي8صفةتنتفيلاهذاعلىوقياساَ،8الرائيناثان"الأصلفي

.(؟)المقدسالكتابفيبهاوصفوا

فرقأهناكأنتوهموابأنهميصفهمالذينالباحثينكل8سيجال"فيخالىء

.،النبي8وبين،الرائي8بين

كلمحورتُعتبرالأولصمويلسفرمنالتاسعالإصحاحمنالتاسعةوالآية

غايةفيتاريخياَأثرأالباحثينبعضيراهافبينماوالنبيالراثيحولجدلمندارما

يدمنحاثيةهيوانماالقصةصميممنليستبأنهاسيجاليصفها(2)الأهمية

بينفصلهمفيأخطاواقدالباحثينوان8الرائي"لفظةيفسرانأرادناسخ

الحازيأوفالرائي،اللفظينمنكلمعنىبينفرق*هوأن8النبي"و8الرائي"

الرائيبينالتفريقنظريةأصحابيظنكماللشطحاتقابلغيرشخصأليس

منمتميزيننوعينيعنيانلااللفظينوأن.الإلهةالرؤىيرىفكلاهما،والنبي

منهماكلويكملالرجللنفسوعلاقتيناتجاهينيعنيانهمابل،الهرجل"

الآخر.

الههرجلصلةيعينوالنبي.(2)بالهالهرجلصلةيعينالحازيأوفالرائي

،النبوةرؤياهوفيسمعهالذيالهكلاموشمع،بهيتحدثالهفمفهو،بالأمة

ونبيأراثياَمنهمكلكانوأمثالهمواشعياعاموسأووصمويلموصن!فهذاوعلى

لأنهالعاهـيالانسانيراهمماأبعديرىمنهوالحازياوالرائيأنبمعنى،معأ

الإلهية.الأسراربعضيرى

(1)

(3)

اليهأثارماحقيقةيعرتمنخير،تخصصهبمجالالمعرفةعميقمفكربهوديوهوسيجالولعل

العبرفيانمن،67،68عىولغاتهمالساميونآكتابهفي،ظاظاحن5الدكتوروأستاذناتليذ

قدالتارفيذلكأنزعستثم،هواهاوبحسب،بيدهاتاريخهاكتبتالقتقريبأالوحيدةالأمةaمه

المأثوراتعلاغارواهذاتاريخهمكبواحينوانهم،والنقاثىالجدلفوقوأفه،السماءمنأترل

منذذاكرتهمحفظتهالذيالفولكلوربقايامناليهاوأضافوا8عرفوهاالقالقديمةللأممالشعبية

بحكاباتالأنبياءوثرائعالحكماءحكمةفيهااخنلطتاسطوؤكلهذلكمنفنجوا،الأولىبداوتهم

.8الخرافيينالأبطال

.35.!،*2(Theodore H. Robinson « Prophecy and the Brophets in an ient Israel)

16:عدد - i : Yi.
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للإيمانداعيةفهوالإلهيةالأسرارلبعضرؤيتهالىبالإضافةفهوالنبيأما

.8الهامرولتنفيذالهبقدرة

التنبؤ:وم!يلة

كالدف(1)الموسيقيةالآلاتبمصاحبةاحيانأتتمللتنبؤاللهرجلتهيئةكانت

الغيب،استلهامويمكنه،الروحبصفاءليشعروالصنوجوالنايوالربابوالعود

استخدمتقدتكونن1(2)"روبنسونهـ.تيودور،يرجحالموسيقىجانبلالى

بعل.أنبياءحالةفيوذلكمسكرعلىمحتويةالعقاقيرمنمختلفةأنواع

وأن،خاصموضوعأوشيءعلىالبصرب!ركيزتبدأالحالاتبعضوكانت

الوعينصفأوالوعيانعدامحالةوهي8روبنسون"يقولكماالحالةهذهمثل

.(M،نذاكالناسمعظممنمألوفةكانت

لاكتناهأوالوحيلاستقبالاثهرجلتهيئةصورمنالعديدروبنسونويذكر

وتقلص،الأعصابتوترمثلالحالحةالصرعنوياتتشبهحالاتومنها،الغيب

)4أوفجرأنمعتفهمقكادلابالفاظوالنطقالعضلات Unger)الحالةهذهينفي

تعرفالنظريةهذهمئل)ن":فيقولاسرائيلبنيأنبياءعن!ع3،ةكألالتشنجية

انهمافترضقدالوثغيالعالمفيالغيبمدعين!ف،وثنيبتعريفاليهوديةالنبوة

بكلمةالإغريقعنهاعبرعقليةحالةفييكونونالوحيتاثيرتحتيكونونحين

tasis8"ه(تماماًمعطلةتكونالعقليةقواهمن!ف!ص.

(1)

(2)

(3)

(4)

(0)

.\:25:أولأيام،15:3ثانملوك،:ه10:أولصمويل

.32.Theodore H. Robinson * Prophecy & the profets in anchcient Israel*; P

المغناطيي.بالتنويمالأننميهمالثهربما

,893.M. Unger' s Bible Dictionary P

وفيلونالإمكندريةكمدرسةالظريةهذفيالقديمةالمذاهببعضحديثهفيأونجرويتعرض

أما،المقدسالروحتأثيرتحتيصغحينكاملةيخبولهةحالةفييكونالبياناعتبرتالتي

كالآلةالروحفتتخدمهالطبيميةقوا.منمجردأ،ذهولحالةفييكونالبيأنرأىففدأْسيناغوراس

-Aiو I?،يتقهقرالذيالنبيروحفيوحدهالقديرتحكم،:يقولحينالنظريةنفىيرى

.8الوراءالىوب
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...الخواصهذهبمثلمتميزينيكونرالمالعبريونوالأنبياءآ:يقولثم

بل،لأنفسهمامتلاكهميفقدواولم،عاقلذاتيبوعييتميزونكانواولكنهم

كمايبدوالنبيعقلن!فالوقتنفسوفي.الكاثنةللظروفكاملب!لراكيتكلمون

الوحياستقبالهعندالاسلبيأالنبيعقليكونولا،العاديةحالتهفوقارتقىلوأنه

تاموعيحالةفييكونونف!نهملرؤاهماعلانهمعندأما،والأحلامالرؤىفي

يستهلونف!نهمولذلك،بأمانةالهيةرسالةيبلغونانهماذللفهمكاملوامتلاك

،1/3،3:14:حزقيال)"الربيدعليكانت8:مثلبصيغالنبويةكلماتهم

حزقيال"ومثل،(\:1:اشعيا)"،موصبناشعيا"رؤياومثال،(33:22

،1:8،19))رميا"الربقالهكذا":ومثل(\:1:حزقيال)8رأى

الربكلمة"ومثل،(3:7،ه:2:11،4عاموس،2:19،30:11

.(1:1:يوثيل،\:1:يونس)الىجاءت

8الربروحعليهحلتآمثلاصطلاحيةصيغأهناكأن(1)روبنسونويرى

:أولبصمويلذلكعدىوشتشهد،الحالةهذهوقوعاقترابعلىتدل

لعنةصارتوقد،الربروحعليهحلتحينشاءولبحالةيختمىفيما(2)11:6

يندجعلهالذيهوبهيحلكانماوأنلهمهذبأيكنلمالروحنشاطلأنعليه

المقدسالكتابو!مفهقدعليهيحلكانالذيالروحوأن،لهداودبعزفالراحة

الجنونحالةوأن(3)لهيعزفوهوداودقتلحاولحيناللهقبلمنالرديءبالروح

وعشرينأربعلمدةعاريأوينامملابسهمنفيتجردتعتريهكانتماكثيرأهذه

ماعة.

ملتمساًالعزلةيفضلمنمنهمفكان،الأنبياءحيواتصورتباينتوقد

طعامأآكللم5(4)نفسهعندانيالقالكمازاهدأمتهجدأصائمأالأنهارأوالمفاوز

وفيأسابيعثلاثةتمتحتىأدهنولم،خمرولالحمفيفييدخلولمشهيأ

(1)

(Y)

(3)

(4)

.31.Theodor H. Robion. * Pophecy and the Prophets in ancient Israel*, P

«11:1r:اولصمويل j j8غضبهوعىالكلامهذاسمععدماثاهولعلالربح.

.8:10:أولصمويل

.ه-8:1،3:10:دانيال
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رفعتدجلةالعظيمالنهرجانبالىكنتاذالأولالشهرمنوالعشرينالرابعاليوم

."ورأبتعبني

مثلأو،(1)وقتلهم،خابأهانهمالذينأولئكمثلالمجاميعأنبياءومنهم

عددهموكانوابادهمالكرملجبلعلى،ايليا8جمعهمالذينالبعلأئبعاء

.(2)ىبنأر!غملألة

الكتابيذكرهمالذين)مرائيلبنىأنبياءمنالضخمةالأعدادهذهلان

.،نذاكمجتمعهمحالةعلىلدليلالمقدس

استيطانهمفجرمنذكانالعبريينعندالمصلحينأوالأنبياءوظهور

فيوبخاصةالميلادقبلعشرالحابالقرنفيهؤلاءعددوتكاثر،لفلسطين

حتىمواطنيهمهممولثحذون،بالهالإيمانقوةالىيدعونوكانوا(3)الرامة

الآنالباحثونيسميهاكمااوالنبويةالمجاميعلهذهوكانالفلسطينييناماميصمدوا

.(0)8الأنبياءأبناء"اسمعليهميطلقتلاميذ(،)"النبويةالمدارصن8

ماالشعبليعلمواانبياءويقبلهمعدداًالتلاميذهؤلاءبينمنيختاراثهوكان

.برحيه)6(الهمهص!خيو،منهميريده

لست":ايلبيتكاهنلأمصيا)7(قالحينذلكيعنيكانعاموسولعل

(؟)

(2)

(r)

(4)

(0)

.19:10:أولملوك

.29-20:18:أولملوك

.24-19:19:أولملوك

891فيUngerيقول Unger' sBible i ion y:بعملهليقوممقايي!صعموللاتخذلقدآ

أحدهاكانللأنبياءمعاهدأومؤساتأس!فقدولذلكمريعنلأليرله6لمد)صلاحأجلمنالخاعى

أولئكعمليثبهالأماييعملهموكان(20،؟9:؟9:اولصمويل)الراعةفيسويلحياةفي

اللاهوتية.المماهداصحاب

:ئانملوكأنظر)وغيرهاالجلجالوفيأريحاوفيللبيتفيمدارسالأنبياءفيتأصسىوقد

:أولصمويل)أنظرالسيدأوبالأببدصالنبويةالمدرسةرئيسوكان(\:2:3-5،4:38،6

.(3:2ثان:ملوك،12:10

.AEAص(eالمقدالكتاب"قاموسعايغأني!أنظر

صدرأمصياأوغروقد،امرائيلملكالثانييربعامأمامفي)يلبيتفيالوثنيةكهنةمن،ممياكان
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.جميز)1،وجانيراعأنابل،نبىابنأناولافبيأأنا

الأزمة:أنبباءلأهموأمثلةالعبريالمجثمعفيالنبويةالمعارصةصوت

الدينيالانحراتوصور،وتتزايدتموالعبريالمجتمعموبقاتأخذت

بعددائرتهاتسعتثم،ظهورهامنذالملكيةيواكبهذاوكان،تتسعوالخلقي

)سرائيل،المنشقةالثمالمملكةفيحدثمافحدث،الموحدةالمملكةاففسام

عباداتمنالمجلوبةالوثنيةبذورمنفيها8نباطبنيربعام"غرصهبمانشأتهامنذ

الحاكمةالمجتمعطبقاتبينالأخلاقياتانهيارمنذلكتبعوما،الغريبةالأمم

بيتيحكمهاالتيالجنوييةالمملكةتسلملمكذلك،السواءعلىوالمحكومة

العباداتهذهنفوذوكان،م!ليمانحكممنذالغريبةالعباداتتسللمنداود

السلطةعنالحديثفيبيناكماأورشليمملوكنوعياتبحسبوضعفأقوةيتفاوت

عندهم.الملكية

الملكيالنفوذتحتوانضوائهاالكهنوتيةالسلطةضمورجانبالىذلككل

،بأمرهوتأتمر،الملكلسلطانتخضعالدولةإداراتمن)دارةالىوتحولها

بالطقسيتعلقبمايقومونحيثالمعبدجدرانيتعدىلاالكهنةصوتوأصبح

لكل،الرذيلةفيالمترديالمجتمعاصلاحفيلإسهاممحاولةدون،الديني

صيحاتهمتنبعث،ومنذرينمحذرينالمصلحينصوتارتفاعمنبدلاكانذلك

كليعارض،الأنبياءصوتفانطلق،كلهالمريضالمجتمعذلكقلبمن
ولم،كاهنغضبةاتقاءأوحاكمبطشمنخشيةدونمصدرهكانمهماانحراف

كانبل.واحدةاجتماعيةطبقةمنينبعللفسادالمعارضالنبويالصوتيكن

عاموسمثلالظلمرصطحنتهمالذينالمعدمينالفقراءطبقةمنخرجمنمنهم

الأمراءم!ليلومنهم،البائسالقرويميخاومثلالجميرجانيالفقيرالراعي

.اموص،2(بنكأشعياوالنبلاء

(1)1

(2)1

.(14-10:7:)عاموسعاموسدميهدرالملكجعلمماعاموسضدالثانييربعامالملك

.14:7:عامومى

810)أورضليمملكامصيااخاكانالباحثونقرركاأمرصفأبؤ - Araم.ق).
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للسلطانتخضعبوظيفةغيرْمقيدينالمعارضونهؤلاءيكونأنبدلاوكان

،الأولانتماؤهمكانبل،مثلأالكاهنكوظيفةدينيةالوظيفةكانتولوحتي

لهذا(1،بأنفسهمأنفسهمينصبونكانواالمنطلقهذاومن،لبهوهالأماسيوولاؤهم

الواجبذلكلأداءلهمالرباختيارأمرالناسعلىاعلانهمطريقعنالعمل

كما،(3)نفسهعن)شعياأعلنوكما،(2،نفسهعنعاموسأعلنكماالإسلاحي

وان،أمهبطنفييصورهأنقبلبالرسالةاختصهقدالربأنالىارميايذهب

،،"ويغرسويبنيوينقصويهدمليقلعالممالكوعلىالشعوبعلىوكلهالرب

بعدوذلك(5،جبرائيلرسولهطريقعنلهالربتكليفأمرلناصورالذيودانبال

هذهفيوردوما،تأويلهاالربملاكيلقنهالرؤىمنبمجموعةالرباعدهأن

كانممامخنلفةصورفيكربمةوأحجارو،دمببنلحبواناتراثعنصويرمنالرؤى

في،حزقيال8وصفهاالتيالصورةكتلكبالذاتالسبيأنبياءرؤىفىواضحأ

اسرائيلأمةالى،منذرأنبيألهالربباختيارآخرهافييخبرناالتيرؤيا.

.Ct)المتمردة

كانمهماأرضيةسلطةمنبتكليفيتمالنبويالعمليكنلمهذاوعلى

.(Vلونها)

والكاهنالملكوظيفةفيمتغهوكمالكاهنمسيحاًالنبييكنلمكذلك

(1)

(2)

(3)

(1)

(0)

(6)

(7)

.302ـه2بجاوشىالعزيزعبدترجمةالإنسانيةتاريخمعالم.ويلزج.ـه

)صائيل،.لثعبيتنبأ)ذبالربليوقالالضانوراءمنالرب،فأخذق7:15:عاموس

لبنينبيألهالرباخيارفيهتمالذيالرائعاثهدذلكا!ثميالناعورحيث01-6:1أشميا:

ضفاههم.تنجستالذين)صائيل

.19-1:.\أريا:

.21-2:10:دانيال

.7-2:2حزفيال:

عليغهالهمنفضلأكانتابخوةأن15هـ.،القديمةالساية"الحضاراتفيمرسكاتيولقرر

)ذنفهي،الأحيانمنكثيرفيرغبةأوتوقعغيرعلنفسهاتلقاءمنالنبيعلتأتيفهي،الني

(4Aيدعوهالذيأيبالمدعو"بي،كلمةمعلى،قا!ومآيفرهذاوعل،جبريةظاهرة lهناومن

،4:25:ثانملوكفياله،،رجلهوثلأألعثل.،الهارجلالأحيانمنكئيرفييسكان

.3:5،8،13ثان:ملوكفيالنيوهو،27،43،15:5،20
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البشرهذايكونأنبدفلار!ثبطريقعنللنبيالرباختياركانواذاالسواءعلى

وهو8"أليسعأو"لأليشغ"8التشبيايلياآاستخلاتفيحدثكمامثلهنبيأ

لخليفته"مرص"اختياركانهذاقبلومن،(1)النبويعملهلهليكمل"الياسآ

.(2"نونبنيث!وئا"

بقيودمكبلةغيرو)قدامجرأةفيتدويالأنبياءصيحةكانتذلكلأجل

لأحدتكنلملذلك،مثلأالكاهنكوظيفةالماديةداغراءاتهاالدنيويةالوظيفة

لاجعلهمممامباثرةالربمنسلطانهاتستمدالتيالا.بِضمائرهمعليهمرئاسة

صريحةمعارضةالملكيةالسلطةفعارضواالسماءقوةالاالحقفييخشون

الملكيةللسلطةالجريئةمعارض!همأمرفييرى(3)"موسكاتي"كانىان،جريئة

عنالموروثةالحريةروحانبعاثعنتعبيرالنبوةهذهأنمنالعلماءبعضرآهما

عنمنقولأونظامأ،منكرةبدعةالملكيةفيرأتالتيالروحتلك،البداوةحياة

لإسرائيل.المعاديالخارجيالعالم

وجدتف!نهاالملكيةللسلطةالجريئةالمعارضةهذهعلىالباعثكانومهما

مظاهرومنواضحبثمكلالمملكةانقسامبعدواحتدتالملكيالنظاملأةمنذ

ينطلقنبويصوتأولأنالمملكةانقسامقبلالملكيةللسلطةالنبويةالمعارضة

صوتوهو،ملكأولتتويجأعلنالذيالصوتنف!هوكانبالمعارضة

عهدوفيالملكيةالسلطةعنالحديثفيبينا"كماشاءولضد"عممويل"

ذلكودليل،ناثان"و8جاد8النبيينمنينطلقالمعارضةصوتكان،"داود"

دانذارالحثيأوريازوجة"بتشبع،معلداودالقديمالعهدينسبهالذيالحادثفي

وزوجها"بتشبع8معفعلتهنتيجةلهأليمينبجزاءينالملكلداودالنبي"ناثان"

غير،داود8علاقةاثمرتهالذيالابنموتوهوعاجلالجزاءينأحد"أورياآ

علىَداودأبناءاحداعتداءفيويتمثل،جلالثانيوالجزاء،بتشبع"معالشرعبة

(Y)

(3)

.19:16:اولملوك

.34:9:تثية

.145ـه"القديمةالايةالحضارات"موصكاتيصباتنينو
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قالحينآخرجانبأيتضمنلداودناثانإنذار)نبل،داود)؟(ب!اتاحدىعرض

أبناءمنازعاتالىبذلكمشيرأ(2)،الأبدالىبيتكالسيفيفارقلاوالآن5:له

أختهشرتعلىاعتدىالذىأمنونلأخيه8ألالوم8كقتل،بينهمفيماداود

أصابمما8أبشالوم8بقتلوانتهتداودأبيهعلى"أبشالوم8وثوؤ،8فامار"

،سليمان"اخيهكونالملكاغتصاب8الحونيا،ومحاولة،الشديد)3(بالحزنداوذ

بالحكم.استقلحيناخاهيقتلسليمانجعلمما

للربمخالفتهعلىلهتعنيفهفيلداود8النبيناثان8معارضةتتمثلكذلك

الشيلوني"أخيا"معارضةثم..(4)اسرائيلبنىعلىاجرا.الذيالتعدادأمرفي

سليمانضدالثورةعلى8نباطبنيربعام8حرصحينمباشرغيربطريقلسيمان

الشعبجعلمماالأجنبيةالعباداتانتشارفيتسامحهعلىلهجزاءمملكتهليمزبئ

بذلك8الشبلونيأخبا8فكان،"ه،والعمونببنوالمؤابببنالصبدونببنلآلهةبسجد

عارضمنأولهونفسه،الثيلونيأخيا"وكان8م!ليمان8مملكةتمزبقفيمببأ

علىنقمف"أخياآفصب،الشمالبحكماستقلالهبعد،نباطبنيربعام"

معيربعامالىشفريأمعارضتهبرسالة"أخيا"وص،المنحرفالملك"يربعام"

ابنهاشفاءتنشدمتخفية،أخيا،الىزوجهابأمرتوجهتحينيربعامزوجة

.(6)المريض

هادئةتزالماكانتالمملكةانقسامقبلللملوكالنبويةالمعارضةأنعلى

هذايكونوقد،الافحرافوبساطةالخطراسمنحالقلةمعيتناسبمماالنبرات

تلكلهمكانتولقد،والتكبرالعنجهيةعنالموحدةالمملكةملوكلابتعادأيضأ

لعاهليمشابهينيكونوالمالموحدةالمملكهفملوك،العسكريةاوالأبويةالمزية

(2)

(Cr

(4)

(0)

(6)

ئان:عمويل

:ثانصولل

:ثانعمويل

ئان:سولهل

:أولملوك

:أولملوك

11:12،21-1413.

10:12.

18:19-+.

24:9-15.

31:11-33.

1:14-`1.
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بارتجاتالامنهميقتربفلاالآلهةأشباهمنضربهمالذينالمتكبرين،سيا

بلاالضعبمنقريبأيعيشونوسليمانوداودشاءولفكان،للموتالنفسوتعريض

.(1)نكلف

ونمو،المملكةانقسامبعدويحتديشتدأخذالمعارضةصوتولكن

المعارضةاتخذتحيثالشمالفىوبخاصةوالسياسيوالخلقيالدينيالانحراف

الني8حنانيياهوبن"مع8التشبيايليا8النبييديعلىفتيأجديدأشكلاَ

اسرائيل.في(2)"ايلة"وابنه،بعشا"لحكمالمعارض

فقد،فيهاظهرالتيالمرحلةطبيعةمعيتناسب8التشىايليا"ظهوروكان

الوثنيةأركانوطدتالتي"،خاب"اسرةمعارضةفيالشاقوعملهالبارزدورهكان

النبوكة،للمعارضةرائدأ8)يلياآمنيجعلدورأاسرائيلفيدعاثمهاوأرست

!عليا""تصدىفقد،التعبيرهذاجاز)نالمعارضينالأنبياءلمدرسةومؤسساً

وكانت)سراثيلفيوراعيتهالبعلعابدة،ايزابل8وزوجته"آخاب"لانحرات

وحدهتحديههذهمواقفهفمن،حقاَالبطوليبالجهادتنطقمعارضتهمواقف

الكرملجبلفوقوالخمسينالأبعمائةالبعلبأنبياءصنعبما،و)يزابللآخاب

الذينالربلأنبياءانتقامأالأربعماثة)3(السواريوأنبياءهمجميعاًعليهموقضائه

الىفهربوتوعدته"لنرابل"ثائرة،ايليا"انتقامأثاروقد،)يزابل"عليهمت!فق

ولنرابل،خابظلمضدجديدلجهادالااسرائيلالىيعدولميهوذا)4(فيسبعبثر

ومن،جورأ)5(أملاكهعلىليستولياوقتلاهعليهتأمراحيناليزرعيليلنايوت

ولكللهوتهديده،للليا8تانيبالىيستمعالجبارالشرير"آخاب"أنهناالغريب

المسرحيلبسثمفعلماعلىندمأثيابهيشقبل،")يلياايذاءيحاولولابيته

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.54ص؟زعيترعادلترجمة8الأولىالحضاراتتاريخفياليهود:لولونجوصتات

.12"7-16:1:اولملوك

.40-18:19:أولملوك

19أوملوك :J:\.

.26-16،19-21:1:أولملوك
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.(1)لضميرهمفاجثةصحؤفيويصوم

مهلكةعلىمقصورأأمراًالملكبةللسلطةومعارضته،ايلبا"جهاديكنولم

فقدالجنوبفييهوذامملكةالىيمتدنشاطهانبل،وحسبالشماليةاسراثيل

منهالرببانتقامفيهاينذرهيهوذاملك8يهورام"الىمكتوبةرعالة8لمليا8أرم!ل

بامراضسيبتليوأنه،عظيماًانتقاماَلهماكلومننسائهومنبنيهومنشعبه!عن

الذيناصرائيلملوكاهواءواتباعهالحقجالحةعنانحرافهجزاءامعائهفيمجرة

.(2)هنمأفضلوكانواأبيهبيتمناخوتهقتلولأنه،عثليا"منبزواجهصاهرهم

وماآخابأعرةضد"ولليا8بهقامالذيالبطوليالجهادهذامنوبالرغم

وما،بتشبع8وزوجته،الحثياوريامع8داود8عملضد"ناثان"كذلكبهقام

تفتيتفيأفلححتىسليمانضدنباطبنيربعاماثارةمن8اليلونياخيا"بهقام

8جاد"ويصفالأعمالهذهكلينكر،سيجالآاليهوديالمفكرنجد،مملكت

ويصف،فقطلهوسشئارينلداودخادمينم!وىيكونالمبأفهماالنبى"نلألانآو

مماوسدنتهاالوثنيةضدالكرملجبلعلىالبطوليعملهبعد،التشبي8)يليا

هذاكلبعد8)يليا"يضيف،جبروتهماوجهمنففر8وايزابل،خاب8عليهأحفظ

.(3)سيدهيديبينكعبدكانبانه

وعحذريننا!حينصيحاتهمترتفعكانتنبيمنممثرأنالواقعوفي

فيعسكريةأودينيةاوخلقيةازماتحدوثعندوالمحكرمللحلامومهددين

وحده،)يليا8علىمقصورةالمَغارضةتكنلممثلا8َ،خاب"عهدفني،الأمة

بالعاقبة8،خاب"ينذرآخرنبي!وتبرتفعبلوعملأقولًامعارضتهعنفرغم

هذاصاحبوكان،الآراميينحاربهوانوبجنودهبهستحلالتيالوخيمة

انبياءنفاقمتحدياًشجاعأ"لآخاب")نذارjوجهالذي"يملةبنميخا8هوالإنذار

الإنذارشملوقل،والتعذيببالحبسله،خاببتهديدمبالوغير،،خاب

"1)

(Y)

(r)

.27:21:أولملوك

.15-12:21:اولعلوك

41هـ.،الأنبباءناريخحول:.صيجال.صم ، i.
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معحربهفيويؤازرهليناصره8،خاب8الىجاءالذييهوذاملك"يهوثافاط"

في،حنانيبنياهو،معارضةمنكذلك"بهوشافاط"يسلمولم،(2،الآراميين

يحلكادمهزومأالمعركةمنوعودته،خابمناصرةمنفعلماعلىاياهمؤنبأأيهو

.(2)هلاكمنبأخابحلمابه

فيالمملكتينأرجاءكلفيجريئأينطلقالمعارضالنبويالصوتكاناذن

فيوانحراتفسادمنالمعارضةيستحقمايقععندماالشمالوفيالجنوب

للليا8عنفكماالدينيالميدانفيأوالعسكريالميدانفيالملكيةالسلطة

Ail))سرائيلملك"آخاببناخزيا""التشبي - M Vالىلجاحين(.مق

الانحراتهذافأثار،مرضهمنالشفاءعندهيلتص!"عقرون"اله،زبوببعل"

.(3"،التشبيايليا"ثانرةالديني

حتىالملكيةفترةطوالالمنذرالمهذبالناصحالأنبياءصوتينقطعولم

كانتمااذاالواحدةالزمنيةالفترةفيالأصواتتتعددوكانتالدولتينانهيار

رممالتهيكملمنالىبالحاجةاحساذا8النبيآكانبلذلكالىتدعوالحاجة

إيليا"فعلكماالرسالةاكمالعلىالقدرةفيهميتوسمممننبيأغيرهمعح

أدركوكأنه،جادنضالمنبدأهماويتمميخلفهنبيأ"اليشع"بمسحه"التثبي

ضدالنضالمواصلةيستطغلهخليفةفاختارموتهبعدالمقبلةالمرحلةخطورة

.والانحرافالفساد

الىانطلقالذي")يليا8أستاذهمنمسؤوليته8اليسع"او"أليشع8وتسلم

بهأوصاهبماالنبي،أليشع"ويقوم،(4)ناريةعربةتحملهعاصفةفيالسماء

الأنبياءمناتباعهباحدوشث،8،خاببيتعلىالقضاءمسئوليةفيتولى"للليا8

)سراثيل،علىأكلم"ىشمنبن"ياهومحفيعنهنائبا8ًجلعادراموت"الى

(2)

(3)

(4)

2-7:22:أولملرك A،27-،:18:ثانأيام.

.3-1:19:ئانأيام

.17-1:1:ثانملوك

.12-1:2:ثانملوك
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وبدأ)سرائيلفيالنطاقواسعةتطهيربعمليةالخطبرالقاثدذلك8ياهو8فيقوم

حفيد(.مق884-896)،يورام"الملكفقتل،خاببيت،خرعلىبالقضاء

ثم،حياتهاعلىللابقاءبجمالهااغراء.حاولتالتي8ايزابل8وقتل،خاب

وكهنتها،وأنبياثهاالأوثانمناسرائيلوطهر،جميعاَ،خابةر!مأفأفةامكاعل

وأصبح،حياتهفي"آخاب"التث!بيايليابهانذرماكلتحقققديكونعقا

منكليعتبرلذلك(1)"نمشياهوبن"يديعلى"اليصعآحققهملموسأأ!و

.مقالتاسعالقرنفي)سرائيلفيالكبارللأنبياءطليعة"أليشع8و،"ل!ليا

.(2)الوثنيةالعبادةصورعلىوالقضاء،خابوثنيةضدالفعلرديرجعطليهما

ال!اثجن!فالشماليةاسراثيلتربةأعماقفيضاربةالوثنيةجذوركانتولما

فانبعثتالطويلالبقاءلهايكتبلم،اليشع8و،للليا،جهودحققتهاالتيالطيبة

سارواملوكأيديعلىالمملكةمجتمعفيالفسادجذوروأيخعتجديدمنالوثنية

م!صففيجديدةجهودظهورفيسببأكانمما"نباطبنيربعامآطريقفى

الأنبياءهؤلاءأهمومن،المعارضةروادرسالةيكملونلأنبياء.مقالثامنالقرن

حواليوميخا.مق750حواليوهوضع،<3)م.ق750حوالينرعاموس

تحملأسفارفياعمالهماليناوصلتالذينالأنبياءمنوهؤلاء،.مق740

اسميهما،تحملكتبألنايتركالماللذين"وأليشعايليا"لسابقيهمخلافاًأمماءهم

.(،،القوليالجانبعلىدعوتهمافيالعمليالجانبلتغلبذلكيكونوقد

موازخطفيوصعردأهبوطاًيسير-ذكزشقكما-النبويالثاطكانولقد

وشكن،الانحرافاتتزدادحيثالنبويالعملفينشط،المج!معلحالةتقريبأ

.37-30:9:ثانملوك(1)

.145ـه،القدكةالابةالحضارات:موعكايمبلألهينو(2)

لعامرس،خرتاريخوهناك،89ـه،الأهـقالرقتا!لهخموجز"نيحقفيلبأورءاناريخا!ه()

.385ـه،10%،والأخلاقالدينمعارفداثزائبتتهم.ق760هو

)براهيم--نوح-اخنوخ:التاريخيترنيبهمبحسبهماولءهمتحملاضارلهمليسالذينوالأنجهاء(4)

بنعزريا-شمعيا-عدو-أخيا-جاد-عالهوق-نلأيان-اودد-ص!وئيل-بلمام-ter-رونها-لهعقوب

.بدوثونيدعو-عوياداعبنزكريا-كلةنجنميخا-ألعلسليا--حناقياهوبنخاقمحوديد-
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نمش8بن"ياهوحكمفترةالىمثلأنظرنا)ذاهذاوتلمس،المفام!دتقلحيث

الفسادمظاهركلعلىقضىالذيالملكذلك(.مق856-884))سرائيلفي

وكان،،خابأسرةمن)صرانيلوطهر،وكهشهاوأنبباثهاوالوثنبة،والانحرافات

عهدهففي،المملكةربوعبينالإصلاحرايةرفعالذي)سرائيلملوكبينالوحيد

لا.مق825حتى.مق884منالفتؤفيأيض،ويوحفيدهيو،حازابنهوعهد

النبيوحتى،ياهو""لحكممعارضاًيرتفعام!رائيلفينبويأصوتأتسمعتكاد

النبوينثاولوكان،اسرائيلخارجالىرسالتهتوجهتالفترةتلكفيظهرالذي

رمالتهوكانت.مق745-785حوالي(1،يتمبنيونسالنبيهوذلكنينويفي

.8نمشبنياهو"لأسؤمعاصرة

حتى"نمشىبن"ياهوأسرةحكمشهدالذي8أليشعهالكبيرالنبيوكذلك

بل،نذاكالملكيةللسلطةمعارضأصوتألهتسمعتكادلا،يو،حازبنش،وي"حكم

.(2)ماتحتىلهمطيعين،لأليشعمخلصينض،ويوحفيدهيوآحازوابنهياهوكان

.مق773-825ض،ويبنيربعامام!رائيلحكماليثعوتولىماتأنوما

نبويصوتانطلقحتىياهوجدهاصلاحاتقبلالحالعليهكانماجددالذي

لحمبيتقربتقوعبقريةالضأنراعيالريفيالنبىعاموسصوتهوجديد

في)سرائيلبنىأنبياءمنبعدهجاءلمنالطريقمهدالذيالنبيذلك.يهوذا

وشمولهاثهوحدانيةتصورفيجديدةمرحلةالىونقلها،العبريةالديانةثطوير

.الث!عوب"(كلالههودانمااع!رائيلببنىالخاصالإلهليسوأنه،وعالميته

مثل3الأعلىالههقضاءيذكر،وعنفشجاعةفيوينذريبشرعاموسكان

يهوذاعلىالرببهام!يقضيالتيالدينونةعنيتحدثثم،وصوروغزةدمشق

من)سرائيلفيبعضهمفيهيتمرغوماوالفسادوالظلمالكفراتشارجزاءو)سرائيل

.2-1:1:ىنوي(1)
.14:13:ئانملوك(2)

.116ص8التار!خفيواليهودالعرب"موسةنجمأحمدانظروكذلك7-5/9:عاعومى(3)

irA

http://www.al-maktabeh.com



لاعليهمسيكونالذيالربيوميثشهونالذينأولئكوينذر،ونعيمترف

.(؟)مهل

باتخلصوينادي،كذلكالملكيةالسلطةيعارضعاموسصوتوارتفع

عليهيثيرالوثنيايلبيتكاهنأمصيامماجعل،يوآشبنيربعامالفاسدالملكبننؤ

بنفرولاالملكبسلطةحافلغبريمضيعاموصولكن،دمهفأهدر!يعامأ2(

اسرائيلمنكلفيالفاسدةبالأوضاعمنددأبالإصلاحيناديوظل،الكاهن

المجالاتشتىفيعاليةلرجةتلاهاوماالفترةتلكفيالانحلالبلغحيثويهوذا

تصرفلألههافينتخبطالمملكتينمنكلوأخذت،والسيام!يةوالاجتماعيةالدينية

المملكتينمنكلعلىوالغاراتالضغوطثدةمنزادمماوالخارجالداخلفى

معاناةفزادت،جارتهاضدبهاتستعينالغريبةالقرىالىمنهماكلفلألجهت

فيمصريأو،ثوريملكالىلتقديمهاالضرائبمنيجبىماكثرةمنبع!ثلا

ضدالعونيدلمدرثوةصورةفيأو،المنتصرعليهميفرضهاجزيةصورة

.المجاورةالمملكة

الحديحاولونمصلحونانبياءقامالسوءمنالدرجةهذ.الأموربلغتولما

فيالنى"هوثع،فكان،المجتمعفيوالدينيةالسياسيةالفوضسانتث!ارمن

كلونميزعاموسنهجفيالثلأثةهؤلاءوصار،يهوذافيداشعياوميخا،اع!راثيل

جوهروأنالهفيالحبمبدأعلىهوثحركزفقدمعينةأضياءفيالآصعنمنهم

ثمرويأكلالإثم!يحصدالنفاقيحرثمنوأنوالبربالتويةونادى،2)الحبهواول

القوىعلىالاعتمادخطورةالىالتنبيهفياشعيامعهوشعكرت!ثاو،(+الكذب

.(4"المصريةأوةيرو!ثآلاالأجنبية

أربعةحكمشهدالذيآموصبناشعيافهوبحقالدفترةتلكانبياءأميرأما

للحاكمالعنيفةمعارضتهوأعلن،وحزقياو،حازويوثامعزيايهوذاملوكمن

.20-18:5:عامومى(1)

.305!،2ب8الأولىالحضاراتتاريخفيمقدمة5باقرطه(2)

.13-12:10:موثح("

.12-2،8:7-1:12:هوثع(4)

139

http://www.al-maktabeh.com



،الخرقاءالملكيةالسيام!اتمنكثيرعلىواعترض،السواءعلىوالمحكوم

القوىبعضعلىالاعتمادالىالمتجهةبالسياساتمنهايتعلقماالأخصوعلى

بالمظهرالاهتمامعلىواعترض،،1)المرضوضةالفصبةتلكمصركقؤالخارجية

الشعبوخيانةالجوفاءةين!يدلاالطقوسعلىثورتهفاعلنالعبادةفيالجوهردون

كدكما،سالغبيالحيوانمنأدفىمرتبةفيأصبحواحتى،2،اسرائيللقدوس

فقد،للعبرافيينبالنسبةعصيبةأحداثأأث!عياضهدوقدالخالصة*اوحدانيةعلى

VYصنةعهدهفي[السامرة"دمرت Yفيليهوذا"سنحريب"تخريبوشهدم.ق

وكان،8أورضليم5عاصمتهاومحاصؤحزتيا،"(حكممنعشرةالرابعةالسنة

بألاحزقياعلىأثارحينوالسياسالدينىوعيهمدىعلىيدلرايصاحب

.العدو،5(هذاأمرسيتولىالربلأنكذلكيحاربهوألا،شورلملكيستسلم

لملانميخاوهوأشعيامعآخرعظيمنبيبرزالعاصفالتاريخهذاوفي

الفكروث!مرلالأفقسعةفيولاالنسبفيلا)شعياعظمةمستوىعلىيكن

تريةفيونشأفقيؤةر!عأمنميخافشأفقد.الأحداثمجرياتفيوالتأثير

المركزيةالسلسلةتتوسطالتيالفلىالتلالمنطقةمنمواطنفهو(6)،مورشت"

،دمجورجمناشنتجهمما"،7)هـ.روبنسونثيودورويقول،الساحليوالسهل

.aG.207-209.كتابهفيسميث A.S. History of Holy Land, P:الظروتان

الضعفوكلالقوةكللديهكانميخاأنتوشحسميثوصفهاالتيوالملابسات

يتعرضفلمضيقأأفقهكانفقد،المحليةهذهمثلتنتجهماأنيمكناللذين

.3،36:6-5،31:1-30:3:اضعيا(1)

.1:4:اضعيا(2)

.1:3:اضعيا(3)

.\:36:اثميا(4)

(a)35-37:33:اععيا.

فربجنوبميلأعرينفحوتبعدوهي14:؟ميخافيكرهاورالتى8جتمورثت5ولعلها(6)

المغمور!نمنكانلأنهاخرىناحيةوعنناحيةمنقريتهالىنبة،المورضقميخا"صميوفد،اورشليم

مثلأ.،موعىاث!يابنمثلوالدهاسميذكرفلم

90.7( Theodore H. Robinson. Prophecy and the prophets in ancient Israel; P)
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فاهتم،بموطنهالمحيطةالقرىمجموعةفىأسامأرؤيتهوانحصرت،ثورلذكور

عنأما،المرتدسخطهأثارتوالتيالريفيالفلاحتاساهاالتيوالمظالمبالمأس

ولكنه،عنهامعدومأأوقليلاًكانحديثهن!فالكبيرةالمدينةفيوالعصيانالترف

الصواببينللتفريقالواضحةالرؤيةفيموفقغير،التأثيرسريعمحنبفأص

أنيرىأنهحيثمنعاموسمنعمقأكثركانأنهغيرعاموسبهتميزمماولمضأ

جانبمنوالثعحالمالاكتخازحبهوانماالوطنخارجالحياةيدفعكانالث!ر9

فرصتهالشحذلكأعطىالذيالقضاءفسادمجردهروليس(؟،القوموجهاء

دقيقةصورةيستحضرانيشطيعخياليأكانبأنهكذلكميخاوامتاز،،2)الكبرى

.يهوذا)3(حياةصراعفييهوهللخول

السلطةعنيقولهمالديهيكنلمف!نهالضيقةالمحليةميخانظرةوبسبب

والوجهاءالأغنياءحبمدىالقويالدرامىحديثهخلالمنتلحظولكنكالملكية

لأ!حابوالبطثىالعنفباستخدامعقاراتهمرقعةوتوسغممتلكاتهمتنمية!

بشكوىيذكرنامماالقوممنالوجهاءمنازلبناءفيوتسخيرهم،،")الحقوق

وبمواقعالربارادةبماهيةالمعرفةت!قصهمالذينالربشعبجهلمنهوثع

الوطنجانبيهملونالشرويحبونالخيريكرهونكانواحتماًوهم،العدل

.،5)الفلاحينلحم!يكلون

سيحلالذيالقضاءبهولالثعورفيماحدالى)شعيامعميخااتفقك!لك

فيوهوالث!عب،7(خطيئةبتأملجدأمشغولالأساصفيفهووحكامها"6(بيهوذا

وحزتيا.وآحازيوثانحكمابانعاصرهمااللذينوهوثحاشعيالونذلك

)1(مبخا:2

(Y)3:ميخا

\"(ميخا:

)،(ميخا:2

30)5(ميخا

\)6(يخا:

"7(نوهورهـ

:9-1.

.ه-3:

:1-r.

:3-2.

.91عى8الابقالمرجعففى8.روبنون
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منكبيرجانبعلىيهوذافينبييبرزوهوثعوعاموسوميخااشعياوبعد

قدروكما،،نذاكالعبريالكيانأزمةفيهاماًدورألعبالذيأرجاوهوالأهمية

العظيم،السقوطيشهدأنلأرمياقدرفقد"السامرة"سقوطيثمهدأنلإشعيا

بنيسلطانانقضاءعلىالباكيالحزينالنبيفكان.مق586سنةأورشجسقوط

هـ.روبنسونثيودورويحددقرننصفمنيقربماأرمياعاشوقد)سرائيل)؟(

.(2"م.ق577-627منبالفترةأرمياحياة

يهوذاملكيوشياهوبهاقامالتيالإصلاحلحركةأرمياتعضيدورغم

كانارميابان،(3)الكاهن8حلقيا"يديعلىالشريعةسفرظهوربعدوبخاصة

وأعمالكمطرقكمأصلحوا":قائلًابالدينبالتمسكالثعبإغراءيحاول

ذنوبأنيتبين""أرمياانالأ(4)الجنودربقالالموضعهذافيفأسكنكم

يهوذاخطيئة"فنفوسهمفيالشعبخطاياورسخت،جذورهاامتدتقديهوذا

وأن(5)قلوبهملوحعلىمنقوشة،ألماسمنبراس،حديدمنبقلممكتوبة

كانتلذلك(6)وأهوائهأفكارهوراءوشيرقلبهعنادحسبيعملكانمنهمكلا

.سدىتذهبأرمياصيحات

فيمصرفرعوننخاويديعلىنهايتهكانتاذكثيرأيوشياهوحياةتدمولم

خاضعةولايةفأصبحتيهوذاعلىيتسلطمصرنفوذبدأوبموتهمجدو"7(معركة

الجزيةويحدديريد)8(منويوليملوكهامنيشاءكماويخلعيعتقلمصرلفرعون

(1).398.Mattew Henry' s Commentary; Vol. 4. P

Lewis.47:أنظر.مق650بشةأرميامولدبراونلويمىويحدد(2) Browne; The Wisdom of Israel P

عثرةالثالثةالنةفىبدا.الذيالنبويعملهفتؤهيعامأبخ!سينروبنسونحددهاالقالفزةأنوسبدو

ق.م.610-641حواليحكمالذيعوذاملكيوضياهوحكممن

(r)8:22:ثانملوك.

.3:7رميا:1(4)

.\ة17:رميا1(5)

.18:12:رمبا1(1)

.24-22:35:ثانأبام(7)

.4-36:1:ثانأبام(8)

III

http://www.al-maktabeh.com



،الأقوياءاللاعبينارجلثتقاذفهاكرةأصبحتحتىيهوذالبثتومايرتضيهاالثي

هذهوسطارمياصوتوكان،مصرصنعتمثلمابهاوصنعتبابلتوةتلقف!هااذ

،ووخهيهوذاعلىودمارخرابمنسيحلمماويحذرينذريرنيزالماالأزمة

عينهالذي8يهوياكين"الملكمه!ماروعلى،نذاكللحكامالديدةمعارضت

يستمعولم،مصرصنيعةيهوياقيمخلعانبعديهوذاعلىملكأ"نصر"فبوخذ

والكهنة،الشعبأوساطبينالفسادفاستثرىارميا)؟(لصيحات8يهويلاين8

فيفتشددأرميادعوةعنوصدواالصحيحالدينعنوابتعدواأرجاع!هموكئرت

والكهنةالشعبعليهأثارمماوالمدينةالهيكلبخرابوأنذرالمعارضةصيحاته

زادهذاولكن6بقتلهفنادوالوطنهالعظسوبالخيانةالربعلىبالتعديواتهموه

الذيالولاءبيمينالحنثمنوحذرهصدقياهو"8الملكوأنذرأرميامعارضةمن

منالتحذيرمنقبلهاشعيافعلهماأرمياوكرر"فصرنبوخذآبابلملكأمامأقعمه

م-وبابلضدليهوذاالمعونةيدبتقديمِللملكمصرفرعون)غراءدائرةفيالوقوع

مدىيدرككانولكنهبابلفيحبابابلعلىالتمردمنللملكارمياتحذيريكن

وتمردتمصرفرعونوعودعلىاعتمدتهيإِذايهوذالهستتعرضالذيالخطر

وانتقامه"نصرنبوخذآلشراتقاء(2)البابلىالسلطانتحتبالبقاءفنادىبابلعلى

حلفيماعبرةلهكانتوقدعل!تمردتهيانوهيكلهاوشعبهايهوذامنالرهيب

حلحتىوالمنعةالقوةفييهوذاعلى،نذاكاسراثيلتفوقرغمقبلمنب!م!رائيل

.وتدمير)3(وقتلأسرمن)رميايخشا.كانمابيهوذا

عننوعأتختلفالفنرةتلكلأفبياءجديدةفغمةظهرتالسبيازمةوخلال

فعلأ،فيههمالذيالأسرفيالوقوعمنللتحذيرمحلهناكيعدلماذ،سابقيهم

ماحاقوتَدَثر،وبالاستقامةالربطريقالىبالعودةنداءهوالجديدالنداءولكن

.12:36:ئانأيام(؟"

.17،18:14-27:8:ريا1(2"

Wisdom.47كتابهفيبراونلوي!يقول(3) of Israel Pانقاذاجلمنطويلةلسنواتأرمياعمللقد!ح

وحلأخفقعدماولكنه،تمامأ)صرائيلهـمرالذيالجيمالخطافيتزدىلاحتىالضمبفةالعنيرعوذا

منالنايةفيبتمكنواحتىمنفاهمفياليهودعزيمةضحذعلىوعكف،الراحةبرفضظلف!نهحلمابيهوذا

لهم.م!نلبماننحفبق
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أنجبياءمنفكان،الأنبياءبأقوالوامتهزافهمالربأوامرعنابتعادهمجراءمنبهم

خاصةأهميةلحزقيالوكان،دانبال8و"زكريا،و،8عزرا"و8حزقيال"السبي

منأسرىماقهمالذين"نصرنبوخذ،ضحايامنواحداًكاناذ،السبيأنبياءببن

بدأتحتىالكهافةبواجباتمتمرصأث!اباَ)؟(كاهنأحزقيالوكان،بابلالىيهوذا

أحد(2)"خابور"نهرضفاتعلىالمنفىأرضفياستقراؤبعدالنبويةدعوته

.الفراتروافد

علىالربغضبمؤكدأ،وقدرتهالربعظمةمظهرأنبوءنهحزقيالبداوقد

علىزادتمردهمانبل،(3"والعصيانبالتمردوصفهمثكررالذيناع!راثيلبني

.(4"حولهممنالوثنيةالأممكفر

بهمحلتالتىالنكبةوان،منهمالرهيبالربانتقامكانذلكأجلمن

اورضليمفيوباق،مصرالىوهارب،بابلأرضفيأصيربينكيانهمومزقت

ضعبهمعدنفيهاالربيصهرالتيالبوتقةهيالنكبةهذهوعطشأجوعأليموت

حزكاليكونهذاوعلى،الطيبالنقيالمعدنالاأخيرأيبقىولاالخَبَثُلينعزل

الىفييدهمالربرضالينالوايفعلؤأنعليهميجبوماالنكبةسببلهمفسرقد

.(كانوا)ْحيث

يسالونحولهفالتفواالمسبييننفوسفيهوىحزقيالكلماتلاقتوقد

لقبرلذلكبرغمالربوامشعداد(6)البالغةوقدرتهالربلعظمةتأكيدهوشمعون

.(8"لبقمنارميابهناديالذي(7"الفرديةالمسئوليةمبدأحزقيالأكدكماالتاثبين

)1(حزقيال:1:2.

)2(حزقيال:1:3.

(r)واثالث.الثانيالإصحاحكلوالمعانبالتمردوصفهماصتغرق

.6:5:حزتيال(4)

.10:6:حزقيال(5)

.\:14:حزقيال(6)

.20،18:20-14:12:حزقيال(7)

(A)الفرديةالمسؤوليةمبدأالىأشارمنأولأريايكنولم،30،18:20-32:19،29/31:أرميا

وكذلك،5،6ت13:ثانملوك"مومىلريعةامالأالمبدأهذا،يطبقعوذاملكأمصباقبلهنرىولكنا

.6:7نفيخطةعنجسديثمرة،معصيتيعنبكريأعطىهل5:قالحينميخا
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النبوية:المعارضةمنالملكيةالسلطةموبقف

فيوآثارهجدواهلهتكنلمالنبويةالمعارضةصوتعلوبأنالقوليمكننالا

يأعنبعيداً،أصيلًا)صلاحياًعملأالنبويابعملكانفقد،العبريالمجتمع

كماإسرائيلبنيفانبياء،جاهاوثروةاوسلطةفيشخصيمطمعأودنيويطعوح

.8اسراثيلبنىكأنبياءامتىعلماء5:!محمدالنبيعنهمش

المنطلقهذاومن،والأخلاصوالزهدالإصلاخخاصيتمنالدينيفالعالم

المريراللاعبالنقدالحياةمناحيثش)سراثيلبنيفيالنبوبةالدعؤث!ملت

والمحكومين.الحكامطبقاتبينالمتفثيالفسادلمظاهر

وسارت(1)صمويلمنذقلناكماالملكيةللسلطةالنبويةالمعارضةبدأتوقد

الىوفقواأنالهرجاللبعضحدثثم،النبيناثانحتىمعيناتجا.في

الربمطالبفياعتقادهمضوءعلىالخاصةوالتصرفاتالعامةتفسيرالأحداث

مما،عليهامتعارفلمقاييستخضعمعينةمواقفمعمتعارضةتكونقدالتي

الربسلطةأنذلكفيالنبيوحجة،الأنبياءوبينالملوكبينالصدامأوجد

.(2)الفالملكسلطةأما،مطلفة

فعلولوحتى،يثشهيكمايتصرفأنفيحرإسرائيلفيملكه!اكليس

مثلماالملكيةالسلطةشئونفيالأنبياءتدخلكانهناومن،(3)،خرونملوكذلك

القراراتإخطرفيالأنبياءقدخلكذلك،،خاب)4(معفيمنكرمنحدث

عليهم،الأنبياءبهيثهميرلمايم!لونالملوكبضوكانوالعسكريةالسياصية

مستأجرةبقواتالاستعانةعننهاهالذيالهرجللأمريهوذاملكأمصياكامتثال

منالنصيحةيلتمسونالملوكبعضكانبل(ساعير)ْبنيلمحاربة)عراثيلمن

.14-1:12:ثانعمويل(1)

(O. Jessie Lace; The Cambridje Bible Commentary. P.142. (r

.17-7:7:عاموس(3)

.43-23،28،29-20:13:أول.ملوك(4)

.10-6:25:نانايام(ه)
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حينأمرهفيالنبيلألثع)م!رائيلملكيهو،شكاستشارةمعينةامورفيالأنبياء

"يورام"استشارةكذلك(1)يبايابقولهأليشعيخاطبالملكوكانالموتحضر.

يهوذاملك"يهوشافاطآومعهاسرائيلملكتاهبعندما"لألثعاسرائيلملك

وتوبغ)2(وقسوةبحزمليورامالنصيحةاسداءفيألثعوجراة،مؤابلحرب

الملكاستشارةكذلك(3)آراممعآخابحربأمرفييملةبنميخافعلكماتمامأ

.،ثور)4(بقواتأورشليمحصارعند)شعياللنبييهوذاملكحزقيأ

وينفرونالأنبياءقوليرفضونالجامحينالملوكمنكثيركانفقدذلكورغم

وال!تعذيببالسجنلهمفيتعرضونسياساتهمشئونفيالنبويالتدخلمن

.(6)أحياناَوالقتلبل،والاضطهاد)5(

القرنبدايةمنذالنبويالعملفيوتطور،النبوةفيتجديدحدثولقد

مرحلةبدايةبأنهالمحققينأحديصفهالذيعاموسنبوةمنذوبالذات.مقالثامن

%لىالضعودمنالنبويالعملتبدلحيث،العبريةالنبوةفيجديدة

التشبيدايلياالشيلونيآخيامثلوعاموسصمويلبينمافترةفأنبياء.(7)الإصلاح

بعضعلىالقضاءطريقعناورحمنأرادوامايحققواأنيستطيعوالمواليشع

الأسباطمملكةفي،خابوبيت،بعشاوبيتيربعامكبيتالفاسدةالملكيةالبيوت

ثورةالىأدتالتيسليمان!ثيخوخةأعمالبسببداودبيتعلىالمنشقينالعشرة

.19-14:13:ثانملرك(1)

.14-13:3:ثانملوك(2)

.26-6:22:أولملوك(3)

.7-37:1:اشعيا(4)

)يليامعايزابلفعلتوكما(أولملوك،26/22،27:أولملوك،يملةبنبميخا،خابفعلكما(5)

.4-19:2:أولملوك،الثى

.10:19:أولملوك،الأربعمائةالرببانجياء،خابفعلكا(6،

نيفملوكا22-24:20:ثانأيام،عوياداعبنزكريامععوذاملكأخزيابنيوآضفعلوكما

أفظر:،انبيايثعيامععوذاملك

35:العبرانيينالىرمالة8)عرائيلبقملوكيديعلالأفبياهقتلالىالجديدالعهدييروكما / I I-

rv.

(7)
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بنيربعاممعالشيلوننأخياتعاونمثل،السياسيينأعداثهمعوتعاونهمالأفبياء

مصر.صنيعةنباط

حتىالدينيالطقسفيوتغلغلهاالثمالفيالوثنيةانتشارذلكالىيضات

ثورهالىادىمما،سلبماناعداءالكنعانببنالملوكرضاءالأولبربعامبل!ن!م

اسرائبل.ملوكمننلا.منوببوتنباطبنبربعاملببتمعارضنهموازدبادالأنيياء

كالظلمأخرىاجتماعيةأمراضانتشرتالوثنيةانتث!ارجانبلالى

يحاولونالأنبياءكانذلككل،المجتمعطبقاتبينالهؤواتساع،والفجور

.والرؤساءالملوكاصلاخطريقعناسلاحه

بأنهمعاموسحتىصمويلمنذالفترةتلكأنبياءسبجال)؟(يصفلذلك

حتىمومىمنذسابقوهمكانكماكلهاللأمةأنبياءيكونواولمللأفرادأنبياءكانوا

.نونبخايثوع

سبيلفيجديدأمساراًيتخذعاموسمنذالنبويالعملبدأذلكأجلمن

فيالدمويالأسلوبالأنبياءف!رك،احوالهامنفسدماداصلاحالأمةائقاذ

منذالسابقينالأنبياءنهجينتهجونوعادوا،الجائزالملكيةالبيوتمنالتخلص

النجاةانمبينينالأمةلجميعموجهأالإصلاخيكرنباننونبنيشوعحتىموص

لأفرادومعارضةوعظمنالنبويالعملتحولوبذلكالجميعبتكافلالاسَحققلا

أحدويصف.الأمةجميعفيزمامهاالأنبياءيتولىروحيةقيادةالىالسلطة

وتلاميذهمهمالأمةفيالتحريرأبطالكانوابأنهمالفتزتلكأنبياءالمحققين

سائروفوقالبعلفوقالرب":مثلشعبهمبينللديمقراطيةالعلياالمثلوكانوا

.(2)"الوثنيةالآلهة

والكاهن:بالمعبدالنبيمحلاقة

القبلةهوفالمعبد،كانتمذوثيقاًارتباطاًبالمعبد)سرائيلبنيديانةارتبطت

.Iهـ82امرائلبقعندالأنبياءتاريخلحو8.ص.صيجالم(1)

(William Blaikie; Amanual of Bible History, P.167. (Y

147

http://www.al-maktabeh.com



أوأعيادأ)؟(حجأأوكانتصلاة،دينيةث!عيزأيةمزاولةعندالناصاليهايتجهالتي

نجاثح.وقرابينأو

منمرتفعةكانسواءالدينيةالشعائر)قامةمحلبهنقصدهناوالمعبد

.ثابتأ+(مبنيأمعبدأأو(2)خيمةأوالمرتفعات

معظمفىوحيهميتلقونحيثوداخلهاالمعابدحوليقيمونالأنبياءوكان

عنيتحدثحينواشعيا،6)وصمويل،(ه"نونبنويوثح(4)موصىمثلالأحيان

.(7)الهيكلفيلهوتجليه،نبيألهالرباختياربداية

انقسامبعدحتى،غالباًالمعبدفيالشعبعلىتلقىالنبويةالرؤىوكانت

النبرية)8(الرؤىلسماعالشعبموثلاورشليمفيالأسا!يالمعبدظلالمملكة

يعقوبأسطقدكانللربممبداصراثيلفيكذلكوكان،الدينيةالثعائرلاقامة

ايل8ببت"بالمعبدا!هفبهاأقبمالتيالمدينةسميتوكذلك(9)ليابيتوم!ماه

بعدرسميأمعبداًنباطبنيربعامأسىوفيها(\ْ)"لوز8قبلمنتدعىوكانت

(؟2"الكاهنأمصيامعحوارهمنيبدوكمافبهبتنبأعامومىوكان(\؟)المملكةانفسإم

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10

(11

(12

.(20-19:19أولسويل)صموللأيامعلالأنبياءمجمعوكانالرامةفينايوتمعبدمثل

،1:25،26خروجأنظر)الكروبيمعلالمشتملالعهدتابوتفيهاكانالقالاجتماعخيمةوهي

ثممنهمصلبؤالذينالفلسطيينمعوحروبهمالعبريينحياةفيطويلةقصصالتابوتولهذا27

للبحث.التاريخيالمدخلأنظر،وحبورفرحفيداودبديعلىامزلؤ

اليايةالعبريينحياةفيبالغأثرالمعبدلهذاوكانداودبنمليمانهوللتابوتثابتأمعبدأاقامبنوأول

والانتصادية.والدينية

.\:1:لا!لون،11-330:9:خروخ

.15-11:،تيوشع

.14-1:3:أولعمويل

.\:6:)شعيا

.29:20-7،18:1-19،26:2-7:2:)رميا

.22-28:16:تكوين

.28:19:تكوين(

.29:12:أولملوك(

.13-7:12:عامو!عى(

ILA
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.يهوذا)1(ملكيوشياهو""هدمهحتىالغعبدهذاظلوقد

استفساراتعلىللردالمعابدفيالأنبيا+يتواجدأنالطبيعيمنوكان

كانتبالمعبدالنبىصلةانيرى(2)سيجالانبلالغيبلهمخبأعماالوافدين

مجامعوبخاصهالأنب!اء-بأنالامح!مادالىلعودماهناكاناذبكئ!رهذاأيعلإعن

موقوتةأوقاتفيذلكيكنولم،المعبدشعائرفييشتركونكانواالأنبياء-بى"

الهشعاثركلفي،وبانتظامكذلكبل،الجماعةوطقوسالصومكأيامفحسب

.الجمهوريهايؤالتن

وظيفةولكن،والكاهنالنبيمنكلويخفةبينالتباسالىهذايؤديوقد

ماأقصوكان،وقرابينذبائحمنالثعبيقدمهماعلىمقصورةكانتالكاهن

أجلمنالصلاةاما،أحيانأ)3(الشعبيباركراهوانالقاعدةهذ.علىبهيخرجون

فيالنبيالىيلجأونالأفرادكاناذ،النبيعملصميممنفكانتبع!ثلا

علىذلكينطبق،الفرجيأتيحتىالهأمامضارعأليقوموالبأساءالضراء

.ام!راثيل"6(بنىأنبياءمعظموعلى،(5)ومومى،،4)ابراهيم

نافيالكاهنوظيفةعنتختلفالنبيوظيفةأنأونجر)7(ميريلويرى

ف!نهمالأنبياءاما،التقدمةطريقعنالناسمنبمنفعةالربالىيتقربالكاهن

الشريزطرقهمعنيتحولواانمنهمملتمشنالربمنكسفراءالناسالىيأتون

.ليعيشوا

الأنبياءطبقتيانذلكمننفهمأنأونجر-عند-الضروريمنليسأنهكما

الأنبياءبعض(نأصاصعلىهذارايهاونجربنىوربما.متعارضتينكانتاوالكهنة

.15:23:ثانملوك(1)

.26ـهالأنبياء،تاريخ"حولسيجال..صم(2)

(r)2-6:22:عدد V.

.33-23:؟20:7،17،8:تكوين(4)

،11:2عدد،33:9،10:18،14:15،15:25،17:4،32:11:خروخ(5)

00 1r: II.الخ

Jaيمجال..صمبالتفصيلأنظر(6) i22-2--الأنبياء،تاريخ.

(M. Unger; Unger' s Bible Dictionary, P.891. (V
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ولكن.(3)وحزقيال،وعزرا)2(،(؟)رميا،مثلتنبؤهمقبلالأصلفيكهنةكانوا

بينالإصلاحسبيلفيبئينتضامنمنكانبماهذارأيهصحةعلىيستث!هدأونجر

النبييريدعماومعبرألهمعينأالكاهن،هارون8اتخذفمرمى،والكهنةالأنبياء

وصمويل،رسالتهتنفيذفيبالكه!ةمحاطأظلكذلكويشوع،الناسالىتبليغه

صفةمعأبالصفتيننصحااوخدماقدكذلكوسليمانوداود،معأونبيأكاهنأكان

.ابكهانة)،(وصفةالنبؤ

والنبواتالكهاناتعلىينسحبأونجرارتأهالذيهذاكانوربما

بعدوبخاصةأي!يدوواجتماعيأمياسيأاليهوديالكيانأزمةتفجرقبل،5)الممتدمة

تدمنهمتلاهومنعاموسمنذوبخاصةالأنبياءمنكثيراًن!ف،المملكةافقسام

أصبحالكهنوتسالعملأنرأواعندما،عنيفأهجومأالكهنوتيالعملهاجموا

اداراتكبقيةادارةالىالكهانةتحولتوحين،الدينبام!موالغنىللكسبوسيلة

فعلكماأرادمنوتعي!نأرادمنخلعفييندخل،الملكيللسلطاننخضعالدولة

نأارادحينا!برأخا.ناصرلأنهالكهنوتيةالخدمةمنأبياثارطردحينم!ليمان

اممراثيل،علىملكأمسحهلأنهصادوقأوعين،داودابيهبعدبالملكيستقل

ببلاطهالأكبرالكاهنوألحقالدينعلىحمايتهبسطقد،قبلمنداودوكذلك

.،6)الدولةاداراتمنادارةالدينيةالهيئةليجعلوجاهد

الدين،باصمالكهنةيؤديهاالتيالطقومىلكلالربكرهالأنبياءأعلنلذلك

.\)1()رميا:1:

.11:7:عزرا(2)

.2:1:حزقيال(3)

كتابهفيRoetsonعنالرأيهذاUngerنقلوتد(4)

.461.Early Religion of Israel, P

الأنياءأنويبدو..ا:301،302!،2ص،الانانيةتاريخمعالم".ويلزب.ـهولقول(5)

بكنلموربما،النصحويقدمونالوحييستلهمونف!نهم،الأولبالكهنةشبهأالنامىأشدالأول

متقرةغيرالدييةالأفكاركانتحين...والنبيالكاهنبينكبيرفارقايالبدايةفيهناك

."نسبيأ

.142ـه"القديمةالساميةالحضاراتآجاتينوموسكاتي(6)
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أمورهيمابقدرالربومقاصد،الدينجوهرعنتعبرلاالتيالطقوستلك

متوجهأعاموسيكونوقد،عليهاللقائمينالاورائهامنجدوىلاث!كليةم!طحية

تدوسونأنكمأجلمنلذلك8:الربعنمبلغأقالحينماالكهنةالىبقوله

قسكنرنولامنحوتة،حجارةمنببوتاَبنيتم،قمحهديةمنهوتأخذونالمسكبن

.،؟)،خمرهاتشربونولاشهيةكروماًوغرمشم،!ا

الطقوسفيالمتمثلالشكليللدبنالربكراهبةعنعاموسيعلنكذلك

قدمتم)ذااني،باعتكافلألهكمألتذولست،اعيادكمكرهت،بغضب8الكهنوتية

ألنفتلامسمنانكممناللامةوذبائح،ي!نرtلاونفدماتكممحرفانكملي

.(2،8أصمعلاربابكونغمة،اغنباتكضجةعقابعد،الهها

يتولاهالذيالجانبوهو،الدينمنالشكلىالجانبيهاجمكذلكواشعيا

يقولذباثحكمكثرةاليئلماذا8العملبهذاالربرضاعدمويعلن،الكهنة

،وخرافعجولوبدم،مسمناتوشحم،كباضمحرقاتمنأتخمت،الرب

نأأيديكممنهذاطلبمن،أماميلتظهرواتأتونحين،أسرما،ونيوص

السنةرأس،ليمكرهةهوالبخور،باطلةبتقدمةتاتونتعودوالا،دوريتدوسوا

شهوركمرؤوص،والاعتكافالإثبمأطيقلست،المحفلونداءوالسبت

تبسطونفحين،حملهامللت،ثقلاعلينصارت،نفسيبغضتهاوأعهادكم

.،3،8عم!مأفلاالصلاةكثرتمدان،عكمأسترعينيأيديكم8

مصرمنأخرجهمحينالآباءيوصلمالربانالى"إرميا"يذهببل

الىمحرقاتكمضموا،اسرائيلالهالجنودربقالهكذا"ذبيحةولابمحرقة

أرضمناخرجتهميومأوصيتهمولا،باءكمكلململأني،لحمأوكلواذبائحكم

.(4)"...وذبيحةمحرقةكامصر

.11:5:عاموس(1)

.23-5:21:عاموس(2)

.15-11:1:)ضعيا(3)

.22-7:21:)ريا(4)
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أنهاربربوات،الكباشبألوتالربيسرهل":يقولميخاوكذلك

.(؟)"..فلهت

الجانبعلىينصبالذيالكهوتيالعملعلىالأنبياءهجوميقتصرولم

ومن،صريحأهجومأأنفسهمالكهنةهاجموابل،فحسبالدينمنيلك!ثلا

بالخمرضلوا)فهمالكهنةعناشعياقالفقدوارمياوهوضحاشعياالمهاجمينهؤلاء

هويفعوأننرهم.(3)الفجةالكهنوتيةالعقيدةسفهكذلكوأعلنبالمسكر"2(وتاهوا

وافهم،الربيعرفونلابأنهمارمياوصفهمثم.(4)الربقضاءعليهمبأن

.،5)الصديقينلحماءوسافكوآئمونوأنهم،بالكذبيحكمون

السلوكمظاهرمنمظهرأكان،نذاكالكهنوتيالعملأننعرتهذامن

.،نذاكالاجتماعيةالحياةمعظمشملتالتيالسلوكمظاهرضمنالمرفوض

كلطبيعةمنفشأقدالكهنوتيالعملوبينالنبويالعملبينالتعارضوكان

أما0(6)الإنسانيالضميرفيوحقيقتهالدينروحالنبىفوجهة،العملينمن

لاالتيوالمراسمالطقوسفيمتمثلأللدينالظاهريالشكلفهيالكاهنوجهة

ويقول.(7)نفسهالملككانولوحتىفيهايشاركهمغيرهمأحدأيقبلون

مرحلةفيمنهماكلوعلاقةوالنبىالكاهنمنكلعملفيزلو،ب.ـه

عاملًاظلالكهاناتوتنظيمالمعابدبناءبعدالأنبياءطرازأنعلى":(8"متأخرة

يبرحوالمالكهانأنوالراجح،ةيم!مرلاالدينيةالخطةعنومنعزلأقائماً،خر

فيللنامىالرسببنغبرالناصحبناصبحوا)ذافدرهبنفاوتلبرمأبالأنبباءينبرمون

)1(ميخا:6:7.

(Y)28:7:اشيا.

(Lewis Brown; The Wisdom of Israel; P.43. (r

.\:5:هوثع(4)

.13:4:ارميامراثي،8:2،5:30:ارميا(5)

'Ungerاونجرميرللوانظر،142ـه8القديمةالسايةالحضارات"موسكاتيسبلألينر(6) s Bible

.892.Dictionary; P

.20-16:26ئانايامانظرالمعبدفيالكهنةوبينعوذاملكعزيابينحدثالذيكالصدام(7)

.302صص،2ب،الإنانيةتاريخمعالم5ولزهـ.جص.(8)
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.8..الغريبةوال!صرفاتالخطاياعليهموالناعبن،العامةالشئون

ولم،المعارضالنبويالنشاطتحتويانالملكيةالسلطةتستطعولم

الكراهيةجعلمما،الكهنةعندالحالكانكماالدولةموظفيمسلكالنبييسلك

ماوبينالرصيالدينبينالتنافروحدث،معاًالرممميوالدينالدولةعلىقنصب

الىالتوترفتطور،والجمودالشكلبةعنالبعيدالحقيفيالتديناصحاببأملهكان

التدخلعلىالهمئعبىالسخطمثماعرعنالمعبرالحادلسانهاالأنبياءكانمعارضة

مقتضياتتنفيذعنمسئولينالكهنةأصبححيث،؟،الدينشثونفيللملكالسانر

.(2)أخرىأماكنوفىالملوكبلاطفيالعبات

ثم

A
w
+

ا+!!،!ا"+،ل!مطلأء

ص!تب!ق

ين

.142عص"القديمةالاميةالحضاراتآموسكاتيمباينو(1)

(The Cambridge Bible Commentary; P.142. (Y
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الثانيالباب

ووحدنهتكوينهناربخاشعياسفر:الأولالفصل

السفرلفة:الثانيالفصل
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الأولالفصل

ووحدتهتكوينهتاريخ:إشعياسفر

فيوالمحققينالباحثينلدىحظوةالقديمالعهدأسفارأكثرمنإشعيامفر

ولاهوتيأ.تاريخياًالمقدسالكتابدراصةميدان

فهووالنقاشالجدلمنالقدرهذابكلالسفرهذايحظىأنفيغرابةولا

العبريةالمملكةتاريخفيخطورةوالعسكريةالسياسيةالأحداث!ثرسجل

والروحيةالاجتماعيةللحياةالمعالمواضحةصورأيعرضأنهكما،القديمة

قورشيديعلىمنهوالعولمحقالبابليالسبيحتىالمملكةعهدمنالأخيرللنصف

الفارمي.الملك

والروحيةوالاجتماعيةوالعسكريةالسياسيةالأحداثلهذهالسفرتناولوكان

واحدةوحدةالسفركان)ذاماحولالمحققيناختلاففيالرثيسيالسببهر

معين.زمنيمدىعلىيدمنأكثركتبتهاوأقسامفصولهوامواحدلمؤلف

،المقدسالكتابتفسيرفيالتاريخيالنقدأصحابانتهجهالمنهجذلك

التفسيرفيالكنيسةسلطةيرفضالذي،1"،سبينوزا"اليهوديالمفكرمه!مئاومن

.(2قبل"من"لوثر"رفضهاكما،المقدسالكتابتفسيرفيحقمنتدعيهوما

البرتستانتيالمبدأعلىالمقدسللكتابتحليلهفي،سبينوزا"!ستمد

وأالكنيسةآباءمملطةالىالالتجاءلونهث!،حScriptura،"وحدهالكتابآ

فيبالذاتواللاهوتيالمسيحيالتراثاناذ،العصور"3(ابانالمسيحيالتراث

.36عص،ح!فيحندكتورترجمة،،والاتاللاهوتفيرمالة5شينوزا(1)

المترجم.مقدمةمن36ـهخفيد.حنترجمة،والاسةاللاهوتفي،رمالةميوزا(2)

.37ـهالمرجعفنس(3)
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الهوقدرةالنبوةبحقيقةايمانأوالمؤلفالسفربوحدةالقولالىيميلاث!عيام!فر

المستبل.فيحادثاتمنسيحدثمالأنبيائهيكث!فأنعلى

فيهامأركناَيمثلبالذاتاشعياسفربوحدةالإلمانأنعنفضلأهذا

هدمأيمثلنبوءاتهفيالهيمصدرعناشعياصدورانكاراناذالمسيحيةالعقيدة

الكنييةرجالمنكثيريننجدهذاوعلى،المخلصالمسيحبمجيء%شعيالنبؤ

بعدحدثتلأحداثالسفرتناولرغممؤلفهووحدةالسفروحدةيؤكدونةجي!صلا

افماالمستقبلةالأحداثمنالسفرفيوردمابأنمنهمايمانأ،بقرون)شعيازمن

السفرلوحدةالمؤيدينالباحثينهؤلاءومن.سيحدثععالنبيهالهمنكشفهو

.F.C!منعهجيننجز"؟(تث!ارلزفرهريك Je.فريدلاندر.مكذلك

M. Fielnderبفيفر.فتشارلزكذلك،(2"الألمانيCharles F. iefer)r).

Mattew)8هنريومتي Henry).

عندالقديمالعهدفىالمعروفةالمجموعةتلكالىاشعياسفروينتمي

ويشتملالمتأخرينبالأنبياءالمسمىالقحالىيم!تيأكقوبعباؤبالأنبياءالباحثبن

نبياً،عروالإثنىوحزقيالو)رميا،اشعيا:هيأقسامأربعةعلىالقسمهذا

التيم.هذاحسبتصنيفهمعلىالباحثينعاكةجرتوهكذا

الىيرجعفهذاالمتأخرينالأنبياءرأسعلىترتيبهيلألي)ضعياكانطذا

الأنبياءأسفارمنسفرايعن)صحاحلألهعددفىيزيدالذيالسفرحجماعتبار

ولي!الكبارالأنبياءثالثتقسيمهمفييجعلونهاليهوداحبارأنكماالمتأخرين

.،5)أولهم

(1)1

(2)

(3)

(4)

(0)

الأحدمدارسفياللاهوتأماقذةأحدوكان1847ديمبرشةمنالثالثفيبافدكلكتالمولردفي

Studies)يثياسفرفيكتابولهعديدةأقطارفي in Iiahنيوجرصيفيمنهالأولىالطبعةوظهرت

.1970سنةالادسةالطبعةحثى،1935شةبامريكا

بالتقويم5651هةأيار3فياليهودكليةفيالأولىطقهوكانت+آح"آد4*ءة"ةاح*:كابهفي

.5660،ذارلندنفياثانيةوالطبعةالهودي

ommentaالمقدسللكنابنفيرهفي yحاZj The Wyc if Bib؟972سنةالثافةطبعتهنت.

Mattewكتابهفي Heny' s Commentay1912سنةيوليو18فيبامريكايوجرصيفيr.

.233.on *!* introduction to the Book of the O. T. PفىinكايoreH.Rك!O.E. W. Oesterly & he
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يلحقثمالمتأخربنالأنبياءرأسمحلىاث!عيايلاييحولفصءالبشبتاوفى

دائمأالمتبعالنظامVolgateالفولجاتااتبتامنيب،ايمر!بوليسنبيأعشربالاثنى

.(؟"الحديثةالترجماتفي

علىعرالاثنىالأفبياءيقدمف!نهالسبعينيةالترجمةفيالواردالترتيبوأما

.العظام9لثلأدةالأفبهاء

الأدبية،الأشكالمنم!جانسةمجموعاتنبوءاتهفييشكلالسفركانولما

رأيونجينلنناقشهاحدةعلىمجموعةكلسنتناوللذلك،نثريةأمكانتث!عرية

والجامعينالنساخبفعلمقحمةكونهاحيثمن،مجموعةكلفقراتفيالباحثين

،المجموعاتلهذ.تواريخاقتراحئم،ط!فناشعياعملمناصيلةكونهاأو

ركاكاتها.أوالفقراتتمامكمدىوكذلك

نسبةعلىكاملأيكونيكادالباخيناجماعن!فالسفرلتقسيموبالنبة

أورضليم.اضعياأوالأولاشعياالى39-1منالاصحاحات

مناعتبرهامنالباحثينمنهناكن!ف66-40منالإصحاحاتبقيةأما

منوهناك،8لحوشرو)شعيا8أو،الثانياشعيا"اممعليهاطلقواواحدكاتبعمل

66-56منالإصحاحاتوباقي،55-40منبالإصحاحاتالثافىاضعياض

الثالثأوالثانياضعيامنوكل،اشعياتريتوأوالثالثاشعياامععليهاأطلقوا

للماثلةالاممهداعليهأطلقولكن،الحقيفياسمهبعرتلامجهولثض

منالأورشليساضعياالىالمنسولةالأولىبالاصحاحات)صحاحانهفىالموجودة

وجهةلهالسفروحدةيرتضوالمالذينالباحثينهؤلاءمنفريقوكل.39-؟

وثالث.وثاناول)شعباأوفقطوثاناول)شعياالىالسفرتقسبمفينظز

،الأولاشياالىالباحثونين!بهاالتي39-1منالأولىالمجموعةوحتى

نجدبل،اشعياالىجميعأن!بتهافيالباحثينرأييتفقلا"الأورشليس"

اشعياالىنسبتهاالباحثونينفيالفقراتبعضاو،بكملهااصحاحات

.(2،الأول

.الماسوريبالنصيسسماوهوالعبريالنصعليهسارالذيالنظاموهو(1)

(Driver, An introduction to the literature of the O. T. P.206. (T
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ترتيباًولازمنياًترتيبأيمثللاالسفرلإصحاحاتالحاليالترتيبأنكما

يرجعالباحثينبعضيرىكماالأولالاصحاحأنذلكودليل،للسفرموضوعيأ

يهوذاأرضتصف(؟،الإصحاحمنالسابعةفالآية،اشعياحياةأواخرالىتاريخه

الملكينحكمابانبهوذااصابتالنكبةوَهذه،غريبةعسكريةقوةاكنسحتهاالتي

،8عزيا"وهمحكمهمزمنفياضعياتنبأالذينالأربعةالملوكمنالأخيرين

."حزقيا"و،8آحاز8،8يوثام"

سورية،قوةمعالشماليةاسراثيلمنكلبقوةيهوذاغزوتم،حازحكمففي

يرجعوكذلك،.مق734سنةالغزوةبتلكالأولل!صحاح(2)بعضهمارخوقد

سنةان3mن4طويقول..مق697-725حزقياحكمالىتاريخهبعضهم

هوالتاريخوهذا،1:7النبؤلهذهوواقعيةملاءمةالأكثرالتاريخهو.مق701

على)شعياشهدهاغزوة،خرهيالغزةهنهوان،ليهوذاسنحريبغزوتاريخ

علىوقعتالتيالآثوريةالغزوةهيبأنهاح!ء!الأستاذيقولكماوي!،يهوذا

تاريخأنيرىفهوهريفر،،أما0(3)سرجونبقيادة.مق711سنةأيهو

ينهبالعدوكانعندماكنبقديكونانيرجحولكنه،معلومغيرالأولالإصحاح

.GES.مثلبعضهميرىكاوذلك،السابعةالآيةتشيركمايهوذاحدود Del

(Hacmوبهذا،اءلافرايي)"،السوريالحلفهوالعدوهذاوأن،اة!،حا

هنهتكونهذاوعلى،،حازحكمبدايةالىراجعأالأولالإصحاحتاريخيكون

اليهايشيرالتيالنبويةدعوتهابتداءبعدالأولىإث!عيانبوءاتمنواحدةةالنبؤ

.السادسالإصحاح

.Wمثلبعضهمأنكما R. Sih, Duhum, hene!نأيقررون،*ن

خربةوهىقدامكمغرباءتأكلهاأرضكم،بالنارعرقةمدفكم،خربةبلادكم،1:7:)شعيا(1)

.8الغرباءكانقلاب

(George Adam Smith, The Expositor' s Bible, Vol.3 P.617. (r

(r)722(باريب)الثاقصرجونهوهذاومرجون.617ص،السابقالمرجعاسميثادمجورج-

.208-207ـه،2بالمرجعنفس)أنظرللحكممغتصبأوكان،م.ق705

.37:15:ثانملوك(4)
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همو)فما،الإفرايسالسوريالحلفهوليس1:7فياليهالمشارالعدو

52-5منالإياتالأقلعلىأوالأولالإصحاحن!فهذاوعلى،الآشوريون

سببعنأما،.مق701سنةحزقياحكمالىتاريخهيرجعأتheneرايحسب

العامةالخصائصضوءعلىهذاتفسيرتمفقدالأولبالإصحاحالسفرتصدير

ياتيلمامقدمةليكونجدأمناسبأبجعلهمماالأولالإصحاحمحتوياتمنلكثبر

.،؟"8اشعيا"نبوءاتأوللأنهوليس،أحداثمن

علىر،هاالتي،موصبناشعيارؤيا"الأولالإصحاحمنالأولىفالآية

الآيةهذهتمثل8يهوذاملوكوحزقياو،حازويوثامعزياأيامفيوأورثمليميهوذا

فيتاتولم.كلهللسفرفاتحةالنبوءةهذهجاءتوقد.اشعيا،2(سفرلكلعنواناً

عامةمقدمةم!هاليجعلنفسهاشعيابيدهذاحدثوربماالمنابمرضعها

.Gويرى،لنبوءاته A. Sith(>فهي-،تعبيراً)شعيانبوءاتكثرالنبوءةفذ.أن

عنتعبيراًالمقدسالكتابفيمستقلقسمايمنأعظمكانثربما-كخلاصة

.النبويوالأسلوبالنبويللروححيأوتصويرأ،نبويمذهبجوهر

ولخطوطكلهللسفرالأماسيللموضوعمقدمةيصلح)ذنالأولفالإصحاح

انما")شعيا8لنبوءاتالحقيقيةالبدايةأنالباحثينبعضيقبربينما.اشعياتعاليم

العنوانانبدليلالأصليالسفرأولالواقعفيفهو،الثانيالإصحاحفيهي

الثانيالاصحاحبدايةفيمكررأتجدهالأولىالآيةالأولالإصحاحفىالوارد

تنبأالتيالنبوءاتهذهمنليستالأولالإصحاحمحتوياتأنكما،أقدموبصورة

قديمةنبوءات(6-2:1)فينجدبينما،الأولنبوتهعصرفياشعيابها

.(،)أدج

نأوالأرضللسماءدعوةفيهلوحي)يجازفهو9-2منالأولالإصحاحاما

(\).207.S.R. Driver W. O.E. Oesterly & T. H. Robinson: An Introduction to lit. of the O. T. P

(Y):820.انظر.An Introduc. to the Books of the O. T. P.239; Mattow Henry' s Comm. P

(3).617.G. A. Smith, The Expositor' s Bible, Vol. 3 P

.91ـهالهيروغلبفيةاتوراة:وكذلك81ـه،وتلخيصعرضالتوراة:عليحنبنفؤاددكور(4،
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الأوليانالآيتانأدرجتوقد،ليهوهوجحودها،للعهدإسرائيلخيانةعلىتشهدا

رائعةافتتاحيةالأقلعلىأو،للأنظارلافتةكافتتاحيةالسفرمقدمةفي

للمجموعة.

دونبانهمجحودهمفياسرائيلبني"إشعيايصورالمجموعةهذهوفي

وقدأباهمأنكرواقدطيعيينغيربأطفال،والفهمالمعرفةفيوالحمارالثور

حاضرهم.فيمنهايعانونالتيالمتاعبطريقترسموا

كلبهلأن(؟"العظيمالاتهام"عنوانالأولالإصحاحعلىEwaldويطلق

وهو،المدعيهوفيهاوالرب،محاكمةحالةانها،القضائيالطريقيمثلما

بشيرإليهمايبتهلاللذانوالأرضالسماءهماالدينونةفيوالشاهدان،القاضي

.الربحجةليسمعاالرب

هوأو،(2"اسرائيلتمارسهبالتضحية)علانفهو(17-01)منالجزءأما

ولكنالمعبدخدمةعلىيحافظونبأنهمالربامامتقديمهيفترضونالذيالدفاع

سليم،قلبعنصاهؤتكنلمالدينيةاهتماماتهملأنالدفاعهذايرفضالرب

شعبهاويشبه8سدوم"بقضاةجورهمفي،يهوذاقضاةيثمبهالعاشرةالآيةفني

جزاءسيشابهالذيجزائهاوالىيهوذامصيرالى)يماءةوهنا"عمورة"بثعب

.وعمورةصدوم

الخاطئة،للأمةالربالىغفرانتقدمةفهي(21-18)الآياتواما

هذهأنيرىبعضهمولكن،مرفوضةأنهاالتقدمةهذهتظهرماسرعانولكن

(20)الآيةمنالأخيرةالعبارةوأن،الربمنوتحذيرنداءهيافماالمجموعة

الشعريالبناءفيلهمكانلانذببلأوملحقهى)نما8نكلمالربفملأن"

.(3"للنبوءةالمقطي

(1)Driver, An Introduction to the liter. Of the O. T. P.206. W. O. E. Oesterly & Theoder

.239.H. Robinson; An Introduction to the Books of the O.T. P

(2).617.Smith, The expositor' s Bible, Vol.3 Pول..+

(W.O.E. Oesterly & Theodore H. Robinson; An Introduction to the Books of the O.T. P.239. (r

I I v

http://www.al-maktabeh.com



المذنبة.أورشليممدينةعلىمرثاةتشكل(YA-21)منوالمجموعة

26-21)الآياتأن(؟)"أوسترلي8ويرى - 24 ، yr)كانتلوكماتبدو

ينبىءالثانيوالمقطع8أورشليم8فساديرثيمنهاالأولالمقطع،متوازنةمقاطع

يقوللذلك"-أ(24)الآيةلأنع!خيقدالمظهرأنكما.والبقاءالنقاءعن

نفسه،الوحيمنجزءأيتكونأنيمكن،،ام!رائيلعزيزالجنودربالسيد

مننشأقدالانطباعهذاوان،الابتداءوشكعلىجديدأوحياًأنتتضمنولكنها

بالطبعالصدارةلهامتكونوالتي"8،0+لأهوهوكلمةالعبارةلهذهالتاليالنداء

توشيحأ.أوشعراًكانتسواءالمقطعيةالوحدةفي

للنصرتنقيحنتيجةجاءتقدكلها(:أ24)الآيةكون)مكانينفيلاوهذا

هذاقبولأمكنناداذا،الآيةبدايةفيالتي،لذلك-،لإلمكلمةعداما

متصلة.قصيدةأنهاعلىالفقرةكلالىننظرقدف!نناالافتراض

صورةفيتعبر،كاملةغيرمجموعاتفهيلو"ملاالإصحاحآياتبقيةأما

،24:،ية)منهاخجلاًالعبادةشجرةعنابتعدواالذينالعصاةدينونةعنرمزية

-25،ية)الأولالنقاءالىوعودة،مبهجب!صلاحوعدالنهايةوفي،(28-31

27).

بقيةمنومنزلتهومحتواهتاريخهفيمنفردأالأولالإصحاحمناقشةوبعد

نأيمكن،مجاميعهيئةعلىالسفربقيةمناثةالىذلكبعدنتعرض،السفر

الضوءبعضتلقيخاصةأفكارأومعينةأحداثأوحدثالىمجموعةكلتشير

...وتاريخهاكتابتهاظروفعلى

السهلة،بالمهمةليست)شعياسفرلدراسةيتعرضالذيالباحثومهمة

بأنهوأقرواالسفردارسلهايتعرضالتيالصعويةالىالباحثينمنأضاركئيرفقد

مجموعةاصغانهحتىالزمنمرورمععليهأقحمتالتيالإضافاتمنيسلملم

.والتغيير"2(الزيادةمنالكثيرفيها

.240ـه:الابقالمرجع(1)

.90ـه،الهيروغليفيةالتوراة:عليحسنينفؤاددكتور(2)
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كثروأنهالتنظيمميءاشعياسفران8كويفمان"اليهوديالباحثويقول

منكثيرأأنكما،واصطرابأخلطأواكثرها،اكتمالهفيتأخرأالأنبياءاصفار

فبالإضافة،والعصورالأجيالمرعلىاشعياسفراخراجفيث!اركتقدالأيدي

التيتلاميذهروايةمنكلماتالسفرفيوردتفقدنفسه8)شعياآكلماتالى

كلماتفيهدخلتالسفرأنكما،ثافهةفيهذكرتلأنهاالزمنمرعلىتبدلت

المجموعاتمنلكثير)قحاملذلكفحدث،مختلفةعصورفيفبوفيلرواة

حتىوبلبلةونقلوتعديلاتاضافاتالسفرفيحدثتولذلك،السفرفيالنبوية

مضطربأهكذافكانوالمعدلينوالرواةالتلاميذأيديتحتمنأخيرأالسفرخرج

.(1)8مشرهفا

غيرمختارةنبويةمقاطعأوشعريةمختاراتشكلعلىالسفرجاءولقد

.للأحداثتسلسلأوزمنيلترتيبخاضعة

الخادىنهايةحتىالثافىمنالإصحاحاتنجدالمجموعاتهذهومنه

معللسفرمجملأاوخلاصةتمثلرؤيابأنها"(2،"جيننج8يصفهامجموعةوهي

.(2:1)فيمقدمة

منالأولىالآيةذلكتقرركماوأورث!ليمبيهوذاتختصالمجموعةوهذه

فيورودهاتكررقد4-2:2فيبنبوءةالمجموعةهذهوتبدأ،الثانيالاصحاح

.(10:3)"م!فر"يوئيليفو(4-1:4)"اخيم8سفر

هربرتفنجد،النبوءةهذهوتاريخطبيعةفيالباحثينآراءكئرتوقد

قد(4-4:1)ميخافيتكررتوالتى(4-2:2)النبؤةانيقرر(3"بوكس

واحد.مصدرمناقتشاهاقد"ميخا"و"اشعيا"مناقدمتكون

عاثم"هأو8مائع"وحيبأنه(4-2:2)الوحيهذاأوسترلي،4(ويصف

!66فير*لا،*!!"اللىأ.لأل!+*ع!*؟+،آ+ة159"أ150،15130ـه(1)

(2).29.F.C. Jenning; Studies in Issiah, P

(3).200.P*أ(..George Herbert Box, Encyclopedia Britanice, Vol

(1)240.W. O.E. Oesterly & T. H. Robinson; An Introduc. to the Books; P
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اشعياسفرجامعمنكلجعلهوقد،8اشعيا8م!فرفي(1)التوقيعمنغفللأنه

4-4:1ميخافيكانالوحيأنغير،المجموعتينرأصعلىيخاسفروجامع

الوحيهذامنمبتورةبصيغةلناجاء)شعياسفرفجامع،اشعيافيمنهمحوناًممثر

فقط.ميخاسفرفيالآنموجوتالتوقيععلىالمشتملةالأخيرةالباراتلأن

فقدالعاثمالوحيلهذادقيقتاريختحديدمحاولةعندحيرةفياففسناونجد

النبوءاتمعضمهالىيميل8أوسترلي"كانىان،ففسهاشعياقدمقديماَيكون

لدىمعروفةكانتالنبوءةهذأنيبدوكما،السبيبنهايةالخاصةبالراحةالمبشرة

وان،مبكرتاريخعلىيدللابالتأكيدهذاولكن(3:10)"يوئيل"مفركلألب

بعدحدثتتكونقد(2:11،19)فيالأصلالىأضيفتالتيالإضافات

سفنوعلى،باشانويلوطلبنانبأرزحلالذيالدمارعنتتحدثلأنهاالسبي

الخ....والجبالالمرتفعاتكلوعلى،ترضيش

قدمعلىدليلفيها(6-؟:2)البوءةأنيرىمنالمحدثينالباحثينومن

هذهلقدماشعيالسفرالحقيقيةالبدايةيمثلالجزءهذاانبل،القولهذا

.(2)النبوءة

التيالنبوءاتهذهمثلبان(3)"هـ.روبنسوننيودورآرأيالىنميلولكنا

بأممتتعلقمجموعاتت!ضمنهاالتيتلكوخصوصأ،موضعمنأكثرفىلهكرر

ضدالنبوءةفينراهماذلكمثال،المؤلفمجهولةهي)نماالنبوءاتهذ.أجنبية

في"ادوم5ضدالنبوءةكذلك،وارميا)5(اشعيا"4(منكلعندمثلأ"مؤاب"

ويوثيلوميخا)شعياسفرفيايديناببنالتىالنبوءةثم،و)رمبا"7"عويديا)6(سفري

..تكلمربفملأنأو،الرقالهكذاآ:مثلقاهلهلههوالربأنقفيدعبارةبهيقصدفاالترقغ(1)

."الخ

.91ـه،الهيروغيفيةاتوراة:عليحينفؤاددكتولي(2)

زههْزيقئموضةههثةفهةتْخحاثفىفاثثةيتْخحلألهغ:ززخلاهةسحةجثفثقمغززز(3)

.15الإصحاح:)ثيا(4)

.48الإصحاخ:ارميا(5)

.8:1:عولديا(6)

.49:7:)ريا(7)

lu
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إلىالنبويةالأسفارجامعوونسبها،المؤلفمجهولةكانتالنبوءاتهذهفمثل

مختلفين.أنبياء

شعباتترفهاالتيوالآثامللمعاصيسرداشعياعندالنبوءةهذهيعقبثم

الشعبفثاتجميعمنالئديدوانتقامهالربغضبمنبهمشحلوما،يهوذا

شيوخمعالمحاكمةفيويدخل،الشعوبولدينونةللمخاصمةالربويقوم

نساءفسقاجلمنالربغضبويشتد،(13:3،14)يهوذاشعبورؤساء

.(؟)(26-3:16)وفجورهنصهيون

بعدالحياةلهمكتبتالذينالناجينلحياةصورةالرابعالإصحاحوفي

علىمقحمالرابعالإصحاحبأنيوحيمما(6-4:2)فيوالدمارالسبي

)شعيا.يدغيريدكتبتهمتأخروأنهالمجموعة

التكعيبةباغنيةيبدأوهو،4-2الإصحاحاتيوازيالخامسوالإصحاح

بهواستعان،،فذاكالثعبنفوسفيأثيرأنشيداَكانتولعلها،الكرمأنشودةاو

فيها.وربهاسيدهاأمليهوذاخيبتكيفيظهرولكي،تعاليمه)برازفيالنبي

،8،11،18،20الآياتفيالويلاتمنسلسلةذلكبعدتتوالىثم

هذهلتنتهي،وحكامهبع!ثلانجطايااجلمنالخامسالإصحاحمن22و21

مرعبعدوأيديعلىقريبأتوتعهيمكنماالىمعينةب!شارة30الآيةعندالويلات

.آشور)2(هوالعدوهذاكانوربما،مسسغير

الجنودلرببأنللشعبالنبيتهديدمعرضفي16-2:12الىوبالرجوع

سفنكلالربيوميشملحتىفيوضعمرتفعكلوعلىوعالمتعظمكلعلىيومأ

(1)

(2)

241.W. O.E. Oesterly & Robinson: An Introduc. to the Books; P

23-3:18الأياتبيناقحمتدتاخرأكاتأأن(241ـهالساقالمرجعنفس):أوسزليويرى

يحفلالذيالنثريالإعلانهذاأسلوبفيهذاوويلي،الشاءومستلزماتتبعاتعانعأولبائعبيانأ

.النساءزينةبانواع

.207.Driver; An Introduction to the literature of the O. T. P

حكمبدايهْأويوئامحكمنهايةفيإشعيالخطبملخصأخذقديكونأنالمحتملمنأنهدريفرويرى

.آحاز
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دلتربماأنهاالآيةهذهمنيشنتجدريفر")؟("ن!ف،البهجةواعلامهاشي!ثرت

عليهاستولىقديكنلم،ليهوذا)2(8عزيا5استرورالذيلللاتميناءأنعلى

الشرمعفاعليواستئصال،الشاملةالنكبةفكرةأنيرىانهكما،بعدالسوريون

هذه(6-4:3)المستقبلفيجديدانثارنواةبتكوينجديرةببقيةالاحعناظ

6:3i)دعونهزمنالىتثيروهي8اشعيا"خصوصياتمنهيافماالفكؤ

،ه:28)فرايمعن8-ه:1:26،10:21،17)فيذلكبعدنكررت

37:32).

أغنية"علىتشتملوالتي(7-5:1)فيالوارمةالفقراتانكما

الطرقوقطاعالمدنيينمنمختلفةلأنواعالاتهاماتمنسلسلةتتبعها8التكعيبة

الحقيلبسونالذينالأدعياءوالوقحين،17-11منوالسكارى10-8من

منوالفهمالحكمةمدعىمنالمغرورينثم،20-18منالقيمويقلبونبالباطل

موضوعةكانتربما،صغيرةمجموعةبنفسهاتكونالتيالفقراتهذه21-22

كما،الأخرىمعمنهاكلأصاصيةعضويةوحدةنكونلاوهي،مبكرةمرحلةفي

غالباًالمصنفينيغريالذيالنوعمنحلقةيكونمنهاكلبهتبداالذيالنداءان

52الآيةأما،بعضها"3(عنمستقلةالأصلفيوهيبعضهاالىقطعأيضموابأن

،9:11،16فيتتكررلازمةوبهاكاملةغيرنبويةقطعةمنعجيبخليطفهي

ب!!+!!إلىف!هلثمهن!ينثاللازمةوهذه20،4:15

وهذه،8بعدممدولويدهبلغضبهيرتدلمهذاكلمعآ

هذاوعلى"اوسترلي"يرىكماا!قصودغيراقحامهايكونوقدهنامقحمةاللازمة

منالآياتتحتويهالذيللمشهدمكملةتكونهوانلهاالحقيقيالموضعن!ف

8:9،4:10.

فيالقطعةن!فمعروتغيرهناالآياتمواضعتذمِرسببأنمنوبالرغم

ومثوهة.مبتورةنبدوالنهابة

.S.(؟) R. Driver (an Introd.) P.208- W. D. E. Oesterly & T. M. Robinson (An Introd.) P.M
.22:14:ثانملوك(2)

(3).242.W. O.E. Oesterly & Theodore H. Robinson; An Introduction to the Books of the 50+. P
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Ewldافترضفقد"النبؤهذ.،ياتترتيبفيالمحققينكلامكثروقد

،7)(7:9،النبؤالىالأصلفطت!مي(30-25:5)الآياتأنأم!اسأ

كالآتي:هوالأصليالترتيبوأن"النبؤقمةتكون10:4،5:25-30

5:25،7:9010:4،26:5-30.

،7:9،10:4،5:25:هوالصحيحالترتيبأنفيرى،2،!!للد!أما

الآياتوتكملةكاملغبرلمقطعقفلةبعتبرهاوحدها25:5أناذ26:5-30

26:3،30).

9:29)كالآتيالنرتيبيرىفهو(4،ح4وأما!*ح - 26: 5 ، 4 : 1 0 ، V،

16-14من،ياتثلاثالخامىالاصحاح!قنجدكذلك.(5:25،30ثم

بالذات.شناسبوهيظ،22-2:6الآياثمعقراءتهاتحسنوقدموضعهافيقلقة

،الرجالطا!ناوالانسانذلعنالأياتتتحدثحيث11-2:9الآياتمع

ويتعالىاليومذلكفيوحدرالربيسموهذاكلأواما،المتكبرينواتضاع

بالبر.ويتقدسبالعدل

تكاملعلىمقصوراًليسالمجموعةهذه،ياتفيوالاضطرابوالقلق

كذلك.القطعهذهبعضتاريخيشملولكنه،وحسبالمعنى

تكونقد(6-4:2)فيالتيالبوءةأن(6"الباحثينبعضيرىفمثلأ

وأن،منكرةغيراشعياالىاه!بسنانرغم،أخرويةنبوءةفهينسبيأمتأخرة

الوحيهذاتأخيربالضرورةتعنىلا،الربغصن4:28فيالغصنالىالاشارة

:ب(9)الاعحاحفيهيدأالذيالعبريالنصترقيمأتغأن،ثرتهناالآياتميهْلرتفي(1)

نورعليهمأثرقالموتظلالأرضفيالجالون،عطئمانورأأبصرالظلصةفيالسالكالثعبآ

The،المقدسللكتابالانجليزيةالترجمةكذلكتسيرالتريبهذاآوعلى JelemBible

An.208.:مريفراوردهاوثينوديلملإيفالدالآراءهنه(2) Introduction; P

(r)40:قارن.Skinner; Camb. Bible, P.(

(T.V. Cheyne; Introduction to the Book o Issiah P. P. 25F., 398F. (f

The.:أنظر(5) Jerusalem Bible P.M
(6).243,242.W.O.E. Oesterly & Theodore H. Robinson; An Introduction, P. P
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الأخرويةاللغةفيلوفأ1مكانهأنتوحيبطريقةجاءهنااللفظورودلأن

القرننهايةالىيشير"الربغصنهتعبيرورودنجد،خرموضعوفي(اللاهوتية)

U).مقال!ابع L, II(23:5،33:15)أرميافيوردبمارناه.

تكونفقداتهاماتأوتهديداتمنتلاهاماو(V-5:1)التكعيبةأغنيةأما

ن!ف30-25:5الأخيرالوحيأما،)شعيا8حياةمنوقتايفىكثبت

;04الى9:7منبالوحيعلاقةلهحقيقةكان)ذاانهيرى،أوم!ترلي" I،فسوف

حتىvr-منالأعوامخلالوقتأيفيتيلانهالمحتملمنيكون

علىرو!ث،ملك8فلاسرتغلات8غارةهناالمقصوديكونوربما،(1)م.ق725

.(2)"رمليابنفقح8حكماباناصراثيل

،حازعهدفيأورشليمأصابما%لىالنبؤنشيرأنالمحتملمنولكن

.(3)،رصين8،راموملك"رمليابنفقح،)ممراثيلملكيديعلى

تلقيبدايةيصوراذاشعيادعوةبدايةالحقيقةفيفهوالسادصالإصحاحاما

(4)الرببتعليماثمزودأالشعبالىبالتوجهالربوأمر،الربمنلمهمته)ضعيا

سفرفيوردمااهممنتعتبرلإثعياالرباختيارمشهدتصورالتىالفقرةوهذه

.لإضعبا)5(الحمبيةالذاتبةالسيرةفياشعيا

ملك"عزياآوفاةبسنةلإشعياال!بويةالدعوةبدايةتاريخالإصحاحويحدد

فيالذاتيةبالسيرةالخاصةالماهـةانكما،.مق740سنةحواليوهييهوذا

سنةحتى.مق735سنةمنبوضوحتأتيوالثامنالسابعالتاليينالإصحاحين

(Vدريفريرىوكذلك،(6)م.ق734 Driver)حتى(\:7)منالفقرةان

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

24هـ:الابىْالمرجعنفى r.

.29-27:15:ثانملوكانظر

.ه:16:ثانملوك،A-:هYA:ثانايامأنظر

.13-8:6:إشعيا

.638.The Jewish Encyvloedia Vol. 7،0 P

.248.W. O.E. Oesterly & Theodore H. Robinson; An Introduction To the Books of the O.T. P

.208.S.R. Driver; An Itroduction to the liter o the O. T. P
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-735)الإفرايميةالسوريةالحربخلالفيحدثتنبوءاتتمثل(7:9)

وبيناسرائيلملك8رمليابينفقح"بينالتحالفحدثحين(.مق734

المتحالفانواراد،بالعدوانبداتاذاآشورمقاومةأجلمندمشقملك"رصينآ

منخلعهعلىفعزماذلكفيثلاولكنهماحلفهماالىيهوذاملك"آحاز"ضم

.(1)محله"طبئيلابن"لاحلاليهوذاملك

شرمنالحلفاءأرادهماأن"آحاز"مطمئنأ8إشعيا"يعلنالصددهذاوفي

آرامرأسلأنتقوملاتكونلاالربالسيديقولهكذا"يتملنوليهوذازLلآ

لاحتى)فرايمينكسرسنةوستينخمسمدةوفي،رصين"دمشقورأمىدمشق

فلانؤمنوالم)ن،رملياابنالسامرةورأس،السامرةافرايمورأس،شعبأيكون

.(2!"تأمنوا

نأعلىيدللا)فرايمانكسارعلىمنةوستينخمسمدةتحديدنجدفهنا

سنةفيانكسرتالساهرةأنالاعتبارفيأخذنااذاانناحيثقائلهاهو)شعيا

722ijوستينبخمسالتاريخهذاقبلقيلتقدالعبارةهذهتكونأنبدفلا.م

وفاةسنةفيدعوتهبداتمعروفهوكماواشعيا.مقVAVسنةحواليأيمنة

نسبتهانرمشكوكالفقرةهذهن!فولذلك.مق740سنة"عزياهو"الملك

يكوناوالسفرلهاتعرضالتيالمتاخرةالإضافاتمن)ضافةتكونوقد،لإشعيا

الأنسبالعددكانوربما،سنةوستينبخص!المحددالرقمأصابقدالتحريف

أقل.أوسنةوعشرونخصىهوهنا

الطفلمولديعلناشعياأن)شعياأعلنهفيما"،حاز"ثقةعدمنتيجةويكون

منسلسلةذلكيتبعثم.(3"الخلاصرمزوهو7لإلهلي!31""عِمانوئيل

سواءيهوذاعلىجيوضاقتراببقربنبوءةنجدثم،اللاهوتيةالآخرويةالأحاديث

)1(اثعيا:6-7:1.

)2(اشعيا:9-7:7.

فلاثر8لتجلات"هديةأرسلآحازأناشياكلامفي،حازثقةعدمودليل(16-13:7))شعيا(3)

دثقالى(حازفيزحفالافرايميالوريالحلفجيوضمنلنجدتهيرعانورجاهآشورملك

حكامهحاولعنيدثبعلىينتصروبذلك،مكانهاوشبى()رصينملكهاولقتلعليهاويتولي
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.آشور)1(منأممصرمنالجيوضهذهكانت

الآياتوفي،إسرائيلمنانتقامهلينفذو،شورمصرالربوششدعي

(7:!25، 23 ، 22 ، 21 ، Y)منالبلادلإخلاءصورثلاثلدينانجد

معينةفترةأيتحديدعنعاجزينأخرىمرةأنفسنالنجد،وللخراب،السكان

فيللشكمعينسببيوجدلاأنهمنبالرغم،هذافيهاحدثإشعياحياةمن

.(2)اذهتصورالتيالفقرةلهذه8)شعيا"تأليف

4)الفقرةأما - 1 : A)فهيإشعياعندالذاتيةالسيرةقصصمنهيالتي

بر،"فلأاليهأ!لى،"لإ+بز"حاششلال"مهيرإشعياابنميلادنصف

ودمثق،السامرةلانكساررمزوهو"فوريوسلبسريع"دمارومعناه

.النبوءةمنكاملتينغيرمجموعتينأوقصيرينوحيينتتضمنالفقرةهذهانكما

مبتورةفهيبالخرابالتهديدمنجزءاًتشكلالتي(8-8:5)الآياتكذلك

.اه!ياهنعندومشوهة

-15)الفقرةفينفمهاشعياكتاباتمنصورةنجدولكنا 11: A)وهي

سوفالغارةتيارأنفيهابين،وتلاميذهالمباشرينأصدقائهفيألقاهاعزاءكلمات

حتماً.إسراثيلبيتييجرف

(1)

(2)

م!ف(01-16:7:ثانملوك)جدوىدونعاممناكزداتحروبفيعيهيتغلبواأنالسابقون

جون"ويقول.بلاملكستكونبأنهافيهابعلنالتى(؟7:6)دمثقعلى،)شعياآنبوءةبذلك

أخضعها"التيالملوكقاثمةوسط،حازاممبان:96ـه(تتكلمالأحجار)كابهفيالدر"

علآحازخادم"أوضا"بخاصخاتمهوآحازامصمفيهذكرالذيالثانيوالأثر،لسلطانه،تغلات

."الأحمرالياتوتمنجعران

.19-18:7:إشعيا

.W.244.:انظر O.E. Oesterly & T. H. Robinson An introduction to the Books o the O. T. P

تكن)ضعيالمأنبحجةلإشعيا(19-7:18)الفقرةهذهنسبةفيشكراالذينعلىاوسزلييردوفا

انعليناداثمأ،أننايجباوسزليويقول،معهاحلف)برامثحىكانن)والع!كريةممرقوةتخيفه

فياشعبارأييكونألاالممكنمنأنهاي"قغبرةلظروتالخاضعالرأيفيالتغييرب!مكانبةنمح

متغيرةوالمواتفالآراءنكرنوبالتاليمتغيرةدائأالظروتلأنذلك،الثاتصفةلهرأيأممرقوة

.الظروتحسب
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يختمبأن،اشعيا5يؤمرحيث(18-16:8)فيالذاتيةالسيرةوتتصل

للأجيالتذكاراًواولاررهمساًاكرات،تلاميذهعقولفيالشهادةويصر،الشريعة

منحذرأنبعد(22-8:21)فيبالدمارالتهديدالىيعودثم،المتاخرة

.(20-8:19)فيوالعرافينالعرافة

)شراقأكثربمستقبلاشعيالسانعلىيهوهمنالوعديأتيالوعيدبعدثم

أجلىالتىالشرقيةوالشمالبة،الشماليةالمقاطعاتفيلشعبهواستبقاهالرباعده

الشمالية-)سرائيل-المنطقةهذهوستصبح،سكانها)1(عنهافلاصر"تغلات"

أولأ.ستبتليالتنهي

مضايقيهاونهايةالمحطةالأمةراص!ناوللعوحةمؤثرةبصورةالنبوءةوتختم

.(2"الحقيقيلمليكهاالعجيبالحكمتحتوفلاحهاولأمنها

بعدهوقالهلثيءامتدادأتكوناو،)شعياعملمنتكونقدالنبوءةوهذه

..مق2Yrسنة"فلاشرتغلات"بحملةالسامرةدمار

-6)الإصحاحاتمنالمكونةالمجموعةجمعالذيأنيرىمنوهناك

لغرضه،مناسبةر،هاالتيالذاتيةللسيرةالقصصيةالمادةكليستخدمانما(12

اضافةفييشرعوهو،النبوءاتمنكاملةغيرمجموعاتمعسوياًضمهاثم

اليهاري!ثتالتيالعامةالحقبةمعتتنابأنهايرىكانربمااخرىنبوءاتمجمرعة

.(3)البدايةمنذمجموعته

المسيحانيةالففزهيهكذاالسفرجامعنناولهاالتيالقطعهذهوأول

الاشعيائيالتأليففىالباحثينمنعددشكوقد،(4)(7-9:2)فيالمشهورة

ومن،الأمرهذافيةم!ماحغيرالمشابهةوالأسساللغةعلمكذلك،الفقرةلهذه

.29:5:ثانملوك(1)

:Driver.244.لريفر:وانظر.V-1:9)شعيا:(2) An introduction P

.W.O.E.246:أوسزلي(3) Oesterly & Robinson: An Introd. P

(I)6-9:1:العبريالضفي.
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النبوءةأنحقيقةعنالباحثينعلىسيطرماكثيراَالذيالشعورمقاومةالسهل

بالتوقعالخاصةأشكالهاأبسطفطوهي،بالضرورةمتأخرةهيانماالمسيحانية

فينتصورهاأنبالتكيدويمكننا،جدأمبكؤتكونقد،مثا!طملكفىوبالأمل

نأيمكن-لذلكخلافاًأفنا-كما،الزمانمنبقرناشعيابعدتمتكابات

نفسه.اشعيااعمالىفينضعها

آخرفيسَكررقطعأربع8:9،10:4منالفقرةفيأخرىمرةنجدثم

ر!بلأمهب،ال!ثلغمع38*بربرثلم*:بالسؤنننرواحدةلازمةمنهاكل

(1)"بعدممدولحةيدهبلغضبهيرتدلمهذاومع!

الحربانفجارقبلكتبتقدتكونانيحتملالقطعهذهأن"لريفر،ويرى

.الشمالمملكةسقوطاقترابصورةالقطعهذفييرصمفالنبي،الإفرايمية)2(

ناالقطعهذهبدايةفيالنبيويقرر،والاجتماعيالأديتفككهايتتبعالتى

.(8:9)اسرائيلفيفوقعيعقوبفيقولَاأرملالرب8

I)الأولىفالقطعة I -7: A)تبصرهموقلةالإفرايميينفخرعنتتحدث

.صوبكلمنوطنهمحصارالىأدىمصبالنظر

ويقهرب!فرايميحلمفاجىءعظيمدمار(16-12:9)الثانيةالقطعةوفي

للتوبة.اسرائيللرض!ادانةوفيها،حمايةبدونويتركها،ساستهامخططات

'Y:9)الثالثةوالقطعة - 1 V)العصاباتتناطحيقوضها)فرايمقوة

فيها.أهليةحربنشوبعلىساعدمما،فيهاالمتنافسة

حتىنجفسهثقتهبع!ثلايسلبونالدولةمحكا(4-10:1)الرابعةوالقطعة

حتىالحظسوءفيهبهحلالذياليومفيالمقاومةعلىقالرأيعدلمالشعبأن

ادانةفهي،ناصراًولامعيناًيجدأندونالمعركةأرضعلىالثمعبهلك

الإصحاحمناثةفيالمنكررةاللازمةهذهإلىا!ثرناوقد(11-6:4)عاموص:كذلكقارن(1،

،30-25:الخاص

(2).209.Driver; An Introduction to the liter. of the O,T. P
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)سرائيل.فيالعدللانحراف

لامتاخرحشوهي)نما(15-9:14)القطعةأن(؟"أوسترلي"ويرى

الرابعةالقطعةأما،القصيدةهذهمثلفيالمنتظرالتسلسلأوالتتابعفيهايتوانر

تعالجفهي،متأخروقتفيوضعتتدكونهافيشكفهناك(1:10-4)

فيهاالشعريالأسلوببناءانكما،الموضوعاتبقيةعنقليلاًيختلفموضوعاً

.بالأنبياءالخاصةالأدبيةالعبقريةعلىغريب

أخذقدللسفرالقديمالمصنفيكونأنفيالباحثينبعضعندشكوهناك

تتكررالتياللازمةتلكآخرهافيوركب،الإشعيائيةالنبوءاتمنًاسْمَخأوأرْبَعأ

منفقطواحدةمعأصليةكانتأنهايحتملالتياللازمةتلك،منهاكلآخرفي

الفقرةأنفيالشكالىحاجةفيولسنا"يلر!سوأويقولالخمسأوالأربعالقطع

هذهفيالمصنفوضعهاعندماتمامأالحاليشكلهافيهيكماكانت

ثاتبةمبكرةمرحلةالىترجعهذهالخمسأوالأربعالقطعوحدةوأن،المجموعة

القطعهذهلكلاشعياتاليففيللشكسببمنهناكوليسالنصتطورتاريخس

.(2"لخمس

واسرائيلآشورعلىالشديدةاشعياغضبةفيهنجدالعاشرالإصحاحوبقية

-:ه10)الخاطىءلشعبهتاديبعصاالرباستعملهاالتيفآشور،إورشليم

حقأراثعةصورةفي")شعيا"ويصور،ملكها)3(قلبوالصلفالغروريملأ(2

الربيدفيأداةالاهوماأنهونسيالربعلىتكبرالذيآشورملكغرور!دى

القاطععلىالفأستفتخرهل":إشعيافيقولإسرائيلشعببهليؤدببحركها

ترفعالعصاكأن،رافعهيحركالقضيبكأن،مرددهعلىالمنشاريتكبرأو،بها

ثم(19-11:1.)المفاجىءآشورسقوطيصورثم،(4"عوداًهوليسمن

(1).246.W.O.E. Oesterly & Theodore H. Robinson; An Introduction to the Books of the O. T. P

.246ص،الاقالمرجع:وروبنسرن،أوسزلي(2)

ايامأنظر،"حزقيا"عهدفي(ورشليمحاعرالذي"سنحريب"هوالآشوريالملكهذاأنولبدو(3)

11،14-8:10:أشعياأنظروكذلك،بعدهاوما9:32:ثان - 1 r.

(f)15:10:اشعيا.
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وان(10:21)ستنجوإسرائيلبنيشعبمنمؤمنةبقيةبأنبالتبشيرذلكيتبع

.ضرريصيبهالاسوفأورشليم

من(1،11.)الآيتانوهماحدثتاقداضافتينهناكأنونلاحظ

أكثرهىِالمنحوتةوأصنامهاالأوثانممالكيديأصابتكما"العاشرالاصحاح

بأورشليمأصنعوبأوثانهابالسامرةصنعتكماأفليسلأورشليمالنيمن

."وأصنامها

أورشليمينتظروالدور،تمقدالسامرةدمارأننستشفالنصهذافمن

21:16:ثانملوك)فيجاءبماالقطعتينهاتينوبمقارنة - 1 r)منأننتبين

منيهوذاملك"منسي"اقترفهماهويهوذاعلىالربمنالغضبةهذهاسباب

."منسي"ضحايامنكاناليهوديالتراثيرويكما")شعيا"و،مفاسد

الخططريقفيزاحفونوهمالآشوريين(32-10:28)الآياتوتصور

قد"سنحريب"أو"مرجون"كاناذامايتضحولم،الشمالمنللتقدمالمعتاد

يكونأنالمحتملمنانه(1)"دريفر8يرىولذلك،حقيقةالطريقهذهسلكا

وللطريقة"أورشليم"يهددالذيللخطرمؤلرةخياليةصورةيرسمأنأرادقدالنبي

الذيالتاريخيالموقفهذاأندريفر"8يرىكما،فجاة)2(بهاستنجوالتي

اتمِقد"سنحريب"كانحينما.مق701سنةمعيتوافقالنبوءةمننستخلصه

قاصداَبو!جلانحوالتقدمفييشرعكانوحينما،المتمردة"فينيقيا"مدنقمع

منفعلأتحركواقدالآشوريونوكان،الفلسطينيةوعفرونوعسقلانأورشليم

النبيخيالفيمعيناًشكلأاتخذقدالمقصودهجومهميكونوقد،الشمال

نخبةبآراءهذاعلى"دريفر"وشتدل(-10:28)فيتمثلهاالتيبالطريقة

,4uhm:مثلالمحققينمن ittle, Stade, Scrader,EwalاD.

ه:10ةيآلاًاربتعم،سرجونحكمبدايةفيالنبوءةيضعفإنه(3)"3*ة(4)،أما

.10:33:إشبا(2)

(3)

.210.S.R. Driver: An Introduction to the liter. Of the O. T. P

.W.R. Smith; Prophets of Israel, P.297 FF
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وأنبهمنواالذيوللفثل،الطامعةالآشورفيلادعاءاتحقيقيأوصفأبعدهاوما

.أخرىتاريخيةمناسبةأيمنمأخوذةليستالنبوءةهذه

,Gieebrcht,!لل!!منكلSطافمعالرأيفيويتفق Guheنأفي

..مق711صنةالىتاريخهايرجعالنبوءة

1.1Cheyne(')النبوءةيحددلهذهف!نه(1-14'،9-5:10Yتاريخ)سنة

j 7 I Iسنةتاريخ(32-10:27)وللنبوءة،.مj 72 Yحصارخلال.م

اومترلي"2(ولكنتجناؤب!لاوحدةعنتخلىقدCheneيكونوبهذا،السامرة

حلفمنالمكونالزحفالىتشيرربما(34-10:27)النبوءةهذهأنيرى

حكمابانيهوذاضداسرائيلملك،رمليابنفقح"و،سوريةملك()رصين

السفروجامع،،شورضدالحلفهذالواءتحتالانضواءرفضالذي8،حاز"

الآشورفي.قوةهيالقوةهذهأنيبدوماعلىظنتد

قد)شعيابهاتنبأالتيالأحداثهذهكلانيقول(3)8بفيفر"ولكن

م.ق605وسنة،نينويسقوطسنةوهيم.ق612سنةبينفيما(4)تحققت

.(5)كركميشمعركةوقتوهي

ضمهاالتيالنبوءاتهذهتاريخفيالخلافاترغمأنههناالملاحظومن

وأتعديلاتأيالىفيهتشرلمالميتالبحرمخطوطةن!فالعاشرالإصحاح

النمالحالي.عنخلافات

أواخرمنمقتبسةفهي(9-11:1)فيوردتالتيالمسيحانيةالفقرةأما

(1).55,T.K. Cheyne; Introduction to the Books of Issiah, 1894. P. P.50F

(2).247.W.O.E. Oesterly & Theodore H. Robinson; An Introduction To the Books of the O.T. P

(3).620.ff Bible commentary. PةCharles F. Pfieffer & Everett F. Harisin; The Wycl

هيانمااضعياضرفيسشقبلةأحداثمنجاءماكلوانالهمفربوحدةينالحونممن"بفيفر"انيلاحظ(4)

تحققت.ثمإضعيابهاتنبانبوءات

:ايعش))روض(غلبهاالحثةالممالك)حدىعاصةوكانتالفراتفهرعلىصوريةشمالهامةمدينة(5)

(46:2:)رميا)"نخاو"مصروفرعون،نصرنبوخذ"بينحاسمةمعركةموقعوكانت(10:9

جرال!.الحاليواسمها

176

http://www.al-maktabeh.com



25النص : 6 o،التتابع.وبنفسبالنصألفاظهاتؤخذلملهان

حدثتمتأخرة)ضافة11:9الآيةمنالأخيرالجزءأن(')Iأومشرلي"ويرى

أنالصعبمن7-11:1الفقرةأنكما،هناالقطعكلالمصنفيقحمأنتجل

في،2"ال؟!ب"د"جأعالمستغملةالكلمةلأنالسبيقبلمامرحلةمنفكون

ومن،الشجرةقطعتأنبعدالأرضفيتركشجؤجاععلىتدلالأولىالآية

عرشعلىتزالماداودأسرةكانتاذاالمعنىبهذااللفظهذااستعمالالصعب

يدلمنهاوكلمتكاملةغيرقطععشرالحابالاصحاحبقيةوهكذا..الحكم

السبي.مناسبقليستانهاعلى

ترىأنوتستطيعمستقلةاومنفردةقطعأنهاالعمليةالوجهةمنويبدو

-11)الآياتتقرأأنالممكنومن،قبلهابماالنصجامعألحقهالماذابوضوح

بينما،للمسبيينالمعنويةللروحورفع،يب!لامنبالعودةوعدأنهاعلى(14

توحيهناالنصلغةلأن،السبيقبلفيماتاريخاي!ضمنقد16،يةفيأثورذكر

3اشعياتأليفمنأجزاءعلى-وبعدهالسبيأثناء-بالاعتماد M).

منالتساؤلاتفيهكثرتالذيعشرالثانيبالإصحاحالمجموعةهذهوتنتهي

بالنبوءةالحققدشكرنرموريعتبرونهالذينالمحدثينالنقادمنبهباسلاعدد

"روبنسون8و،أوسترلي"لدىالنظرةونفس،("،السيمنالرجوعبعدالأصلية

الجزءلم!ثيالأول،واحدأمزمورألامزمورينالإصحاحا!هيعتبرانفهما

فىالثانىبالمزمورلهل!للعرلفوبينهما(6-121:4والثاني(12:1-4)

.(1)4-3الآبات

تذكرناالتي(12:2)مثلأخرىكتاباتفييوازيهماماالمزمورينولهذين

An.247.:وروبنسونأومزلي(1) Introduction) P)

:-ي؟ءننبخإ"2لم*في+*نجءةبم!+ع+يف؟!ب(2)
.(1:11)إضعياأصولهمنغصنولبتييجذعمنقمبويخرج

(W. O.E. Oesterly & Theodore H. Robinson; An Introduction..., P.247. (T

(4).210.Driver; An Introduction..., P
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4)والآية(1)(15:2)الخروجسفرفيوردبما : 1 Yعباراتمنصيغتقد(ب

.(2)(148:13)والمزمور(\:105)المزمورفيوردت

فياللغةتكونفقد،مقصودهناالمزاميرمنالاقتباسأنهذايستتبعولا

المزاميرأماآنذاكباقيأيزالماكانشائعمصدرمنماخوذةلمزاميروااشعيامنكل

الرابعالقرنعلىسابقةتكونلاوربما،الشيبعدماعملمنبالتأكيدفهي

..مق

منللخلاصشكرمزمورعنيعبرر!صعالثاقالإصحاحهذاأنيرونوممن

,heneالسبي Ewld, Quenen, Stade،وكذلك،(3،*.!*ه"!والأستاذ

Konig, Comill, Dillmannمحتوياتعلىمنهاجانبفيبنيتقدالنتيجةوهذه

وكلا،فيهالاصطلاحيةالعباراتعلمعلىالآخرالجانبوفي،الإصحاح

فيهماالوقتنفسوفي،لمشعياعندالمألوفةالطريقةعنابتعادأيمثلاالحالين

.المتأخر)"(العصزاستعمالمعتث!ابه

الثانيحتىالسادصحاح!إلامنالمجموعةتلكفينظرتناخلالومن

)شعياالىوالباحثونالنقادأرجعهمامنها،مجموعاتالىتنقسمأنهانجدعر

فيالذاتيةالسيرةبقصصالخاصةالمامةوكذلكالسادسكالإصحاحنفسه

ماالفترةإلىتاريخهاالباحثونأرجعالتيالمادةهذهوالثامنالسابعالإصحاحين

نفسالىنسبوهاالتي(32-27:9)والمجموعة(.مق734-735)بين

ليصاروقد،وترفي!تىفوقجهويا.لأنأرتعبولافأطمئن،خلاعيالهذاهو"12:2:اشعيا(1)

."خلاصأ

15:5:وخروج T8فأرفغهأبىاله،فأمجد.الهيهذا،خلاعيصاروقد،ولثديقوتيالر.

(r)قداسهانذكروا،بأفعالهالعوببينعرفوا،ادعواباسمه،الرباحمدوا.12:405:)شعيا

.،تعالى

.8باعمالهالأممبينعرفوا،باسمهادعوا،الرباحمذوا105:18:والمزمور

الأرضفوقمجد.،وحدهاممهتعالىقدلأنه،الرباس!ليسبحوا138:.148:والمزمور

.8وال!موات

(r).F.V. Brown: Jo + al of Bible literature. P.128FF

.211.Driver. An Introduction... P
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..مق170سنةالىأوالفترة

وإن،معينت!ريخالى)رجاعهافيالباحثوناختلفالمجموعةهذهوبقية

العودةبعدمافترةحتىبعدهاوماالسبيفترةالىيردونهارايناكماالكثيرونكان

إضافةالباحثينمعظماعتبرهاالئى(9،14-11:6)الفقرةمثلالبيمن

هؤلاءومن(9-11:1)للقطعةتذييلاوكملحقالسبيبعدمافترةفيتمت

Skinner, Cheyne, Giesebrecht, Quenen, Dillmannهذهأنيرىالذي

.(؟،)!ناحولذلكفيويعارضهنفسه)شعياتاليفمنالمجموعة

السفرتركيباضطرابمدىلنايتأكد)شعياسفرمنتاليةمجموعةوبمناثة

التاريخيةالحقيقةعنفيهالباحثيجهدمماوموضوعياَزمنيأترتيبهوعدم

والموضوعية.

التيالإصحاحاتمجموعةوهيالسفرمنأخرىعينةالبحثفينتناولثم

المحلية.حدودمنأوسعحيزالىالنبويالنشاطفيهايمتد

حديثعلىتشتملالتيالنبوءاتمنمجموعة(23-13)فالإصحاحات

نفسها.فلسطينوعنبفلسطينالمحيطةالأخرىالأممعن

(27-14:24)فيوآشور13،14،23الإصحاحيتحدثبابلفعن

ry:14)فيوفلسطين - YA)فيومصر(17)الإصحاحيتناولهاودمشق

ثم،(21)الإصحاحفيالعربوبلادولحومةالبحروبرية،(19)الإصحاح

.(23)الإصحاحفيوصور،(22)الإصحاحفيالرؤياوادي

،نبوءةأي(2)(*!مي)لفظورودكثؤالمجموعةهذهبمبزومما

،\:1:13،28:14،1:15،1:17،1:19،21)فيتورفقد

.S.R.211.)1(أنظر: Driver; An Introduc. P

The.621.:فيبفيفرويقول،كلبمعنى(2، Wycliff Bible Comm. P"لوكاالكلمةان

نأالأففعلمنولكن،رفعبمعنىمنوالكلمة،النبيصوترفعمجردتعنىكانت

والصيءالجانبعليجبالذيالإلهيالقضاءعبءاوكلهووذلكبءبمعنىحما!أكاعلنفهمها

يحمله.أن
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11،13،22:1،23:1).

الأجنبية.الأممعنالنبيفيهاتحدثالتيالمواضعبعددتقريباًوهي

الذيهوالمجموعةهذهمنالمواضعتلكفياللفظهذاورودكانوزبما

مامنها،مختلفةنبوءاتتضمالمجموعةهذهأن)ذ،بينها)1(الجمعالىدعا

فيوقعتأحداثالى)شاراتمنالمجموعةهذهفيلمااشعياالىنسبتهيمكن

يمتدقدطويلبوقتاشعيازمنبعدوقعتاحداثالىري!ثيماومنهااشعيازمن

..مقالثانيالقرنالى

323)الإصحاحاتمنالمجموعةوهذه - i)وردمماغيرهاشأنثنانها

كتابتها.وزمنكاتبهاأصلفيالباحثينحيرتنبوءاتمنالسفرفي

:حدةعلىكلأالنبوءاتهذهونتناول

Y):بابلبخننبؤ(1) ' - U : 1 r)

أجلمنالفرحةاغنيةتتضمنمكتملةغيرمجموعةفيوردتنبوءةوهي

عنالقطعةلهذهالمتاخرالتاريخعلىيدلناوهذا(14:1،2)السبيمنالعودة

للتحريفتعرضتقدالفقرةهذ.ان,8أومشرلي8ويقول،اشعباحياةتاريخ

.(2"8المجموعةفيمكانهاتأخذأنقبلواضحلك!ثب

فيالطاغيةدابالةالمتسلطينهيبةضياعالىاشارةذلكبعدنجدثم

كمانبوءةاعتبارهاالصعبمنالقطعةهنهأناوسترليويؤكد،(14:4-21)

احدموتالى)شارةبهاوأن،الأصليةالبوءاتمجموعةمنجزءأتكنلنمأنها

اشعياالىالقطعةهذهتعزيواحيانأ،سرجونهاو8سنحريبآوهوآضررملوك

-ISOاه!!ل6،ا"لهفيلا*،"*"بررب320ثي+لأ*تي*،"3*"،،"م2"*:نظز((1)

.80ـه،وتلجصعرضالتوراة:عليحينفؤاددكتور:أنظروكذلك

(2)249.W.O.E. Oesterly; T.R. Robinson; An Introduction.. P
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تاريخهايكونأنبدلاالصغيرةالمجموعةهذهبقيةأنالواضحمنأنهرغمففسه

.جدأمتأخرأ

صقوطعنتنحدثلا(20-14:3)الفقؤهذ.أنالواضحمنولكن

وردفقد،،؟،افتخارهعلياءمنبابلملكم!قوطعنتتحدثو(نما،شوريملك

.بالتهديد)2(مقرونأبابلاسمورودتكرركمابابلملكامع

)شعياءزمنفييكنلمالنبؤهذ.نضمنتهالذيالموقفانالواضحومن

نيحزقياالىاشعياوجههالذيكالتحذيرالنبويالتحذيرمنخلوهبدليل

(3") 8-6 : rA).

منلليهودتحذيرعلىلاثشملتنفسهاشعياعملمنالفقرةهذهكانتفلو

وشيكبنفيارمياهددهمكمايهددهملموكذلك،"حزقيا"حذركمااضعيا

نفسفيالشيمنومخلصبنكمسبببنالقطعةهذهفيظهرواالبهودولكن

.الوفت،4(

نأاساسعلى)شعياالىالفقرةهذهنسبةيستبعددريفر()ن!فهذاوعلى

لمواطنيهليعلن،عصرهلاحتياجاتنفسهيوجهأناسرائيلبنىفيالنبيعملمن

كي،وقتهموملابساتظروتعننشأتالتيالتعزيةأوالأحكامالمعاصرين

لمبأحداثي!تعلقوعداًالنبييؤسسأناما،بهمالخاصتاريخهميفسرلهم

وأ،بالأحداثوالاحتكاك،الظروفملابسةالىاثارةأيةوبدون،بعدثتضق

عصاالربكرقد،المغطرصةبادت،الظالمبادكيف8:وفقولبابلملكالهجوعلىابهذن!نطق))نك(1)

.20-4:14:(الخ8..المتسلطينوقضيب،الأشرار

وأجعلها،الربيقولوذريةرنسلأ،وبقيةاسئمابابلعنواقطع،الجنودرببفول،علبهمفأقوم)(2)

.23-14:22أنظر،(الجنودربيقرلالهلاكبمكنسةوأكنسها،مياهوآجام،للقمذميرائاْ

يقول،ضيءيتركلا،بابلالىاليومهذاالى،باؤكخزنهوما.ينكفيماكلفيهايحملايامنأفىهوذا)(3)

ملكقصرفيخصيانأفيكونون6ياخذون،تلدهمالذين،منكيخرجونالذينبنيكومن،الرب

.(اك..بابل

.2-1:14:أنظر(4)
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النبوةعبقريةعلىغريبفذلك،اليهمال!بوةوجهتالذيناولئكموقفبيان

.الإسراثيلية)؟(

السبينهايةفيعاضكاتبالىتنسبانيمكنةالنبؤهذهن!فهذاوعلى

منظرمعاصريهالىاشعياحملكما،بابلمنالانطلاقمنظرمعاصريهالىيحمل

فيفجدهلريفر()يرىكماالنبوءةلهذهتفسيرأعظمطن.،شورمنالخلاص

تظهروالتيالسىسنواتنهايةفيتقريبأكتبتوقد(2"بابلعلىالطويلةارمياةفبؤ

المجموعةفينراهاالتىالروحونفسالمنطلقففسمنبابلسقوطقرب

"13:14-1-23).

اثارةأيةتتضمنلاف!نها(13:17)فيفقطالماذيينالنبوءةتذكرنبينما

سنةقبلتقريبأكتبتقدتكونانالمحتملفمنولذا،الفرسالىأوقورشالى

.الماذية)3("استياجوس"امبراطوريةقورشفيهاهزمالتيالسنةوهيم.ق549

بيوميختعىفيما(13:6)وخصوصأالنبوءةهذهأنفيرىبفيفر)4(اما

نأ(5"8بوكسهربرتجورج"ويؤكد..مق539منةاحداثالىتشيرالرب

عصرهاوب!شعياصلةايتحمللا(11:2،14:23")ببابلالخاصةالنبوءة

البابلي.السبي)بانوصعتقدوأنها

(1).S.R. Drrver; An Introduc. P.M
(T)51:50:)ريا-OA.

القرنمنتصفوفيكبيرآريةدولةالصغرىآسياقلبالى)يراننجدمنتمتدالتيماذيدولةكانت(3)

حالةمنافتقلأنهجهةمنولاالماذيةالدولةقلبأنهجهةمنلانصفهأنيمكتالاتييرطرأالادس

فيالملكصولجانعلقابضةدولةحدوثهواتغييروهذا،الأرضنجاامتداداًامتدأو،حالةإلى

الصغيرةالآريةالدولةلهذهالفرسملككانبل،غريبأيكنلمالدولةتلبالذيوالرجل(اكانة)

كانتأمهإنولقال(تورش)الملكهذاواصم،عيلامابتلعتوالتى،ماذيغربيجنوبفيالواقعة

هوالفرسعدالقديمواسمهمالكنعانيينأجدادهاحدباصميعرفبيتهوكان،ماذيملكابنة

ماريانستاسالأبتعريب،58،59ـه،النرينارض:بفنادون:انظر:(هاخمنش)

الكرملي.مارتينلوي!والأب،الكرملي

(4).621.Charls . Pfieffer; the Wycliff Bible comm., P

(0).701.G. H. Box, Encycloppadia Britannica, Vol.XI1. P
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التيتلكوبينالنبوءةهذهبينالنغمةفيواضحالتباينأنكذلكونلاحظ

ليس(2-14:1)فيهناالربيومأنكما،والعث!رينالحاديالإصحاحفي

.اعدائها)1(ضدموجههووانما،يهوذاالىموجهاَ

(27-14:24)ب!شور%لخاصةالنبؤ(2)

نأعلىالباحثيقإجماعيكونويكاد،،شورعلىالمبرمالقضاءوتتضمن

،ليهوذاسنحريبغزوتاريخوهو.مق701سنةالىتاريخهايرجعالنبوءةهذ.

نفسه.لإشعياةالنبؤهذهتنسبأنيمكنهذاوعلى

(32-14:28)بفلسطينالخاصةالنبوءة(3)

هذهتاريخحددقدفالسفر،الجدلبعضالنبوءةهذهتاريخفيحدثوقد

سنةهو،حازلموتتاريخوأنسب،يهوذاملكآحازموتبستالنبوءة

.(2).مق725

7سنةالىالنبوءةتاريخيرجعدريفرولكن YAكما.مق715سنةالىأو

.آخرونحددها

.مق727سنةماتالذيفلاشرتغلاتيكونفقدالمكسورةالعصاوأما

)سرائيلملك8أيلةبنهوضمع"عزلالذيفهو(الخاسىشلمنصر)خلفهوكان

.(3).مف724سنة

فيالإسرائيليينمنجماعةمعوأسرههوثععزلأن(4)"يلر!سوا"ويرى

(1).136.L. Elliott- Binns, The Clarendon Bible, Vol. ،70 P

'Unger!أbحا.(حأ!P.203.:أنظر(2) s249ـهالابقالمرجع،وروبنوناوسزليوكذلك.

بلادهممنفيهمالمرغوبغيرإبعادسياسةاتبعملكفلا!همرأولتغلاتويمتر5-17:3:ثانملوك(3)

فقح.نفىأنبعدإ!رائلعلىملكاًهولهثععينحين

(1).249.W. O.E. Oesterly & Robinson; An Introduc. P
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الضروريمنليسوأنه،النبرءةبهذه)شعياانطلقأنفيسبباًهذايكونقدأشور

.مباشرةفلاثرتغلاتموتعقبتاريخهااننفترضان

وهذه"فلسطينضربتالتيالعصا"النبوءةلهذهعنوانأدريفر"2(ويقترح

،آشورصديقآحازموتبسببفرحتهمكانتالفلسطينييناناذآحازهيالعصا

يخشونهاكانواالتيالقوةلأن،لأوانهصابقفرحهمأنمنإشعياحذرهمولذلك

(3)تقتربآشوروكانت،قبلذيمنهولأكثرأنهاتثبتحتىنفسهاتستردسوف

نأكذلكدريفريرىكما،(1r-14:29)بثدةيديهاعلىفلسطينوستقاسي

الحيةمنالطاثرالسامالثعبانوأنسرجونهي(14:29)فياليهارا!ثلاالحية

المرعب.سنحريبهو

سنةحواليبقليلسرجونموتبعدالنبوءةهذهتاريخيكونهذاوعلى

سرجونمقتلخبرسماعهمعندبالفرحطبعاًالفلسطينيونيشعروقد.مق705

سنةأشدودعلىواستولى.مق720سنةرافيافيجازاملك8هنو"هزمالذي

خلالمنيبدوكمابقسوةالفلسطينيينسنحريبعاقبفقدولذا،.مق711

.(4"النقوش

حدوثمناسبةأنمفترضاً.مق720سنةالىالنبوءةCheyneويرجع

.مباشرةالعرشسرجوناعتلاءبعدكانتوفلسطينسوريةفياضطرابات

:15،16الإصحاحبمؤابالخاصةالرؤيا(4)

واجتمع،تاريخهافيالرأياختلفالتيالنبوءاتمنكانتالنبوءةوهذه

واضطرابها.غموضهاعلىكذلكالراي

هي:مس!قلةنبوءاتثلاثعلىيشتملالجزءهذاانوالحقيقة

يستشعرونمؤابمنللهاربينتحيةوفيها(ه:16-15:10)فيالأولى

.213.7(Driver; An Introduc. P)

(r)14:31:إشعيا.

.103ـه،زكيد.عزتتعريب،تتكلمالأحجار"ألدرد.جون(4)
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تنتهيحيثأورشليمالىخضوعهماضاراتوتصل،داودبيتحمايةفيأمنأ

يستقرسوفالمنصفالعادلالملكوأن،(؟)حدتهوتهدأالآضرريالعدوانقسؤ

.داود)2(عرضعلى

لنصانحتقبلهموعدمالمؤابينصلابةونصف(\Y-16:6)الثالثةوالنبؤ

مجراها.الدينونةتأخذذلكعلىوبناء،النبي

السابقة.الثلاثللنبوءاتخاتمةيشكلفهو(16:13)الأخيرالجزءاما

فالأولى.إرميا.عندنبوءتانتوازيهماالأوليينتينالنبؤأنوقلاحظ

(15:v- Y)(11-16:6)والثانية،(38-48:34)ارمياسفرفيتوازيهما

.(+-48:29)ارمياسفرفىتوافلها

الاختلافأنمعمبتورةمشوهةحالةفيالسفرينمنكلفيوالنبوءتان

يعرضهاالتيالمشكلاتأنكماالأماكنوتغييرالنظامحيثمنواضحبينهما

.(3،والغموضالتعقيدفيغايةارمياعندالموازيتينتينالنبؤفيخاصةالنص

:12-15:1)الأصلية:النبوءتينمنكلتاريخأندريفرويرى 1' l)

فيتاريخهاتحددقدالخاتمةانمع،ظنىتاريخهوانما(16:13)والخاتمة

عندمام.ق171سنةلأشدودصرجونغزوقبيلقصيرةفترةفىالصوابمنثيء

.ومصر)4(فلسطينمعكمتأمرةمؤابذكرت

فلاشرتغلاتغزوتوقععندذلكقبل)شعياكتبهاالنبوءةتكونوقد

حتىالجنوبفيبعيداًامتدتوالتي.مق734منةالأردنشرقلمقاطعات

لكثيرتوحي(16:12حق15:1)منالآياتونغمةاسلوبولكن،راوبين)5(

جاءتانهايفترضونف!نهمولذااشعيااسلوبعنتختلفبأنهاالمحققينمن

.(29:20)إشعياقارن(1)

.ه-t:16مع،7-509:)شياتارن(2)

".ء.ء.ء3حم!4!آالأ!*5!أ،!عكء*ة!*)*4آ48لاح.!.924.(3)

(1).214-213.Driver; An Introduc. P. P

.26:5:أولايام(5)

*IA

http://www.al-maktabeh.com



وعززها.)ضعيااخذهاثمالمتقدمينبعفالأنبياءمنأصلأ

الرأيهذاتؤيدفهينفسهب!شعياالنبوءةئربطالتي(16:13)الخاتمةاما

وردبما،منهأقدمأنبياءتجنالنبؤأخذ)شعياأنعلىهريفرويدئل.ماحدالى

وميخا(4-2:2))شعيا:مثلالأقدمينعنت!اولهانبوءاتمن)ث!عياسفرفي

عوبديافيوهي(16-49:7)ارمياسفرفيوردماوكذلك،(4:1-3)

ثم(ه:48))رميامع(ه:15)اي!عثانقارنعندماكذلك.(1-9،11)

.(34-48:29)في)رمبانبوءةمعمؤابعناشعيانبوءةفقارن

-أدومتجاهالمؤابيونهربعخدماالغزوبأنالموضعنفسفيلحريفرويعلق

منطقةوعن،الهاربينعنلتدافعكافيةقوةيهوذاأظهرتوقدالشمالمن،تيأيبدو

هذه.المؤابيونيشغلهاوكان،جادمنوجزءأرأويينتشملالتى،أرنون

الأصليةالنبوءةتكونذلكعلىوبناء.الثانييربعامحكمتلائمالمتألفةالأحداث

كانالوقتذلكوفي(1)الملكذلكالىالمؤابينالتجاءسببالىأشارتقد

.يهوذاحكمعلى،عزيا،القوىالملك

نبيالى(16:12-15:1)دالنبوءةهذهالمحققينبعضينسبكذلك

ن)!،وبوديسينوكونين،دايوالدجزنيوسالمحققينهؤلاءومناشعيامنأقدم

(5-16:4)الآياتوأما،دقيقأتحديدأمناسبتهاتحديديحاولوالمهؤلاءكان

الىنفسهاث!عياأصافهااضافةأنهايظنفقدوفكرهاشعياأسلوبمعتتوافقفلأنها

سابقاً.heneشينرايوهذاالأصليةالنبوءة

دمثقسفوطعن)علانأفيهان!ف(11-17:1)في%لتيالنبؤوأما-4

خصاصةالأفيهايبقىولاستُدفرافرايموان(3-17:1)بإفرايملتلحق

قدوسإلىروحياًوتتحقق،بقيةفستهربحالأيوعلى،(17:4-6)

،يهوهعنبعدهابسببكان)نما)فرايمخرابوأن،(8-17:7)إسرائيل

.(11-17:9)الأجنبيةللعباداتواحتضانها

الىفقطمنهاالأولىتشيرنبوءاتأربعأمامأنناعلىيدلالتقسيموهذا

.25:14:ثانملوكأنظر(1)
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ب!فرايم.البقيةاختصتبينمالحعشق

يقول)،8الجنودربيقول"بتوقيعمنهماكلتشىالأوليانوالنبوءتان

.الأخرىعنمنهماكلاستقلالعلىيدلوهذا(امرائيلالهالرب

،اليومذلكفي"الأخرويةبالعبارةتبدأمنهمافكلالأخريانتانالنبؤاما

لهذهجعلقدنفسهإشياكانن)و،السفرجامعمناضافةالعبارةهذهنكونوفد

.(1"كبرىاهميةالعبارة

-17:1)المجموعةهذهانوكونينوشينوديلمللوالدومعهلحريفرويرى

محتواهاخلالمنأنهاهذاودليل،الافرايميةالسوريةالحربقبلكتبتقد(11

مضمونها.في(8:4)النبوءةمعتتفقأنهاكما،يهوذامععداءالىتشيرلا

17:14)فينبوءةلدينانجدالمجموعةهذهختاموفي - 1 Y)الىتشيرلا

نفسالىيرجعوتاريخها،السفرجامعمناضافةتكونقدفهيولذا،شعبأكط

كتبتقدانهاCheyneشينويظن..مق735سنةحواليالسابقةالمجموعةفترة

هربرتجورجأما(2)م.ق723سنةالسامرةتخريبعنديهوذاروعلتسكين

سنةالىتاريخهايرجع(11-17:1)المجموعةانالىيذهبف!نه(3)بوكس

تاريخهايرجع(14-17:12)الملحقةالكاملةغيرالمجموعةوأن،.مق735

.يهوذاعلىالآشوريالعدوانالىلثرولعله..مق702سنةحواليالى

1)الإصحاحفيالتيوالنبوءة(0) A)أرض"عنوانتحت
ايأجنحة"حفيف

فيذكرحيث،أثيوبياالىتشيرأنهاعلىالباحثينمناجماعشبهفهناك

كوشأنهارعبرفيالتيالأجنحةحفيفأرضيا)،كوش"اسمالنص

(18:1).

(1)

(2)

(r)

.250.W.O.E. Oesterly & T.H. Robinson; An Introduc. P

.215.Driver, An Introduc. P

.P.cء7.،،*250.10 Brittلأncس!;G. H. Box!
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بمامرتبطةالأصلفيهيإنماتبدومنفردةالتيالنبوءةهذهأنبعضهمويرى

أقحمهاقدالسفرجامعيكونوبهذا،بمصرالخاصةالنبوءةوهيمباشرةسيليها

بسفارةتتعلقيبدوماعلىفيهاالإثارةوأن.(1)مباشرةالمصريةالمجموعةقبيل

،شورضدمعاهدةفيمعهمبالاتحادليقنعوهيهوذا)2(ملكالىالأثيوييونأوفدها

خططوأن،لهداعيلافلقهمانلهممؤكدأاشعياردهموقد،(18:1-2)

سيخضععندثذ(6-18:2)سينهزمونمضيفيهموأن،توقفسوفالآشوريين

.(18:7)اسرانيللربالأئيوبيون

والتيسرجونضدبالثورةمتعلقةتكونقدالسفارةهذهأنبعضهمويرى

بدايةفيسنحريبضدبالمظاهرةاو.مق711سنةأشدودسقوطالىأدت

.(3)حكمه

خططانويقول.مق701بعامالنبوءةتاريخيحدددريفر)4(ولكن

لأنالاثيوبيونيخافوقد،مصرعلىالزحفتتضمندائماًكانتالآشوريين

ليضيفبمحاولةفقامبعدهمنأغرىقدوالفلسطينيينيهوذاهزمحينسنحريب

فيمصرنحوزاحفأكانشحريبأنالحقيقةوفي،وأثيوبيامصرامبراطوريفالى

محلةفيالفئرانانثارتيجةالدمليبالطاعونجيشهفيهأصيبالذيالوقت

فيأصبحجيثأنحتىالحربيةوالمركباتالخيلسيورقرضتأنبعدجي!ثمه

(1).250.W.O.E. Oesterly & Robinson; An I " roduc. P

وجهعلالبردىمنتواربوفيالبحرفيرملاْالمرسلة"ممرمنمرسلةانهاالنصفيتبدوالفارة(2)

اثيوبيةكانتالأحداثهذهحدوثعندممرتحكمكانتالتي26الأسرةلأنوذلك2)المياه

An.كتامن2هاث!أنظر)الأصل Introduc. to the Books of O.Tوسزلي

.مق525-663بينماالفزةفيمصرحكمواقد26ادةرص!ألاهذهملوك،(250صوروبنون

هذهكانتف!ذا(362ـه2ص"القديمالأدقوالرقمصر"إبراهيمميخائيلنجيب.دانظر)

،663بينماالفزةفيتاريخهايكرنأنبدفلاالأسرةهذهحكمإبانوقعتأحداثأتتناولالنبوءة

..مق525

(W. O.E. Oesterly & Robinson; An Introdu. P.250. (f

(Driver: An Introduc. P.215. (f
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1للنقهقرفاضطرسيئةحالة M).

الذيالتاريخمنقريببتاريخالنبوءةتاريخ(21بوكصهربرتجورجويحدد

لريفر.حدد.

مصرعننبوءةيتضمن(19)والإصحاح(6)

والتأليفالتاريخحيثمنرص!لاغموضمدىعلى،خرمثالالفقرةوهذه

السفر.تركيبفيوالموضوعيالزمنيالترتيبوانعدام

عاداتالىالعديدةاشاراتهاحيثمنالشهيرةالنبوءاتمنالنبوءةوهذه

يرجعالنبوءةأنالىالمحققينببعضحدامماالاقليموملامحالمميزةمصرثععب

أعداءتامهدوءفييتأملأنالنبياستطاعحيث701سنةبعدماالىتاريخها

.(3"وكونينوديلموثشالهليوالدالمذهبهذاذهبوممن،وطنه

ثلاثعلىتشتملبمصرالخاصةالفقرةهد.أنوروبن!ونأومشرليويرى

15(1.-19:5)،(4_14:1):هيتقريباَنبوءات - 11 : 19 ( c)،

بالإضافةكاملةغيرأخرويةمجموعاتمنصلسلةعنعبارة(19)الإصحاحوبقية

هذهومن،البومذلكفي"الأخرويةبالعبارةمنهاكلصدرتقصيرةقطعالى

(22-19:19)،(19:18)وهماتقريبأمجموعتانالكاملةغيرالمجموعات

القرنفيLeontopolisليونتوبوليىفطبؤالذياليهوديالمعبدالىوتشير

.جدأمثأخرأالفقرةهذهتاريخيكونأنفيمكنهذاوعلى.مقالثانى

التخمينأنيرىدريفر()فإنالنبوءةهذهتاريخغموضمنوبالرغم

الثانيسرجونهزمحينما.مق720سنةحواليكتبتأنهاهوفيهالمقبول

سنةالمصريةالجيوشهزمسرجونأنالمعروتومنرافياعندالمصريين

..مق701سنةسنحريببهقامالعملونفس.مق711سنة،.مق720

زكي.د.عزتتعريب101ـه،تتكلمالأحجارألدرجد.جون(\

2).701.Pاللأ..G. H. Box; Encyc. Brit. Vol

.215ـه"الابقالمرجع"نضدريفر(3
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قدالحقيةتلكفيآشوركانت)ذ.م.ق170سنةوهوالتاريخهذانرجحواننا

الكبيرالأكديالفاتحالثانيسرجونعهدفيوبخاصةسطوتهامنوسعت

(22705 - Vواستمرتبلادانمردوخمنبابلحكماغتصبالذي(.مق

نأحتى(.مق681-705)سرجونبنسنحريبعهدفيآشورسطوة

أقبل.مق701سنةففي،واحدوقتفيجهةمنأكئرشملالحربينشاطه

سهلد!عالجيشينبينالالتحامووقعمصرقا!داَالساحلنحوبجيشه

التحركاتهذهواثخاء،عظيمأانكسارأالمصريونانكسرحيثالفلسطينيين

واقعةكانتأورشليملأنالوسطفيالصغيرةيهوذامملكةكانتالعسكرية

طولعلىالجيوشفيهاتسيرالتيالكبرىللطريقالمجاورةالتلالعلى

عقرونحاصركماحزقيا!دحملةوجرديهوذافحاصر.(1)فلسطينساحل

.(2)كذلك

الاصحاحفيأورشليمصدنبؤنجدأنناكذلكالتاريخهذايرجحومما

Yr)الغريبةبالأممالخاصةالمجموعةهذهضمن(22) - ir)اضعياكانفقد

.احداثمنبالمنطقةيحيطماخطورةبمدىيشعر

سنة،شوريةمقاطعةمنهاليجعلواقئطعهامصرالىنفذفقذحدونآسراما

عنهاعبرتالتىالأحداثتاريخيرد،Pfieffer(8بفيفرنجدثمتقريباَ"3(.مق672

هو،نداكالآشوريالحاكميكونهداوعلى..مق671سنةإلىالنبوءة

.(م.ق668-168)أسرحدون

مارتينلويىوالأب،الكرمليماريانتاسالأقعريبIrص8النهرينأرض"بفنأدون(1)

الكرملي.

(George Adam Smith; The Expositor' s Bible; Vol. )). P.460. (Y

(r)طهرقهوالحاكموهذاالنوبيةالأعرةوهي25ادالأمرةملوكأحدالفزةتلكفيمصريحكمكان

Taharqaالأدقوالرقمصرميخائلد.نجيبأنظر.مق664-690(خورعنوفرتم)او

.341ـه2ص،القديم

(1).623.The Wycliffe Bible Comm. P
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أصلذاتأنهاأو،نقيةغيرتبدوهناالنبؤان(2)بوكسهـ..بيقولبينما

-528بينماالفترةالى(15-19:1)الجزءتاريخويرجع،مركب

تاريخهيرجعملحقبأنه(25-1:16؟)الجزءعلىيحكم،ثم.م.ق485

يصعببحيث،للفقرةالعامةالروحلاحظنااذاوخصوصأمتأخروثتالى

اليونانية.الفترةمنقدماَأكثرتاريخالى)رجاعا

I)فيبابلالىأخرىمرةالفربناويعود . - I : Y I)على،خردليكوهذا

رؤيانحدانناأيضأذلكامثلةومنالفريخ!والزمنىالموضوكيالترتيبانعدام

فيأخرىمرةواثيوييامصرعنالحديثيتكررثم(19)الإصحاحفيمصرعلى

،3-30:1)الإصحاحفيمصرعنالحدبثيأنيثم(20)الاصحاح

بابلعنالحديثيتكررثم(14:23-13)فيبابلعلىرؤياكذلك(36:6

الخ.000(10-1:21)فيأخرىمز

كانربمابل،الحرادثحسبمنجمأالسفريكنلمواضحهوكماوهكذا

جامعكلفكان،المؤلفينتعددفيالاعتقادعنفضلأواحدمنكثررف!لاجامع

أقساممناقثةمنسيتضحكمامعينحادثملابساتأومعلوماتمنلديهبمايأني

بعينال!نبييرى(10-21:1)الفقؤفىبابلتجنالنبؤففي.ح!يةالزالسفر

وتذهله،الرؤياوتهز،(2-21:1)ومتهورمتعطشبعدؤمحاصؤبابلالخيال

قدالمدينةأنيؤكدالنهايةفيولكنه،محدودةغير-ماوقتالى-ال!يجةوتبدو

.(21:10)فيلشعبهاليجةيعلنثم(9-ه:21)سقطت

فيبابلعنالسابقةسالنبؤةالنبؤهكالحاقعدمفيالسببيرجعوقد

منوحي"بعنوانصدرتقد(ه-21:1)النبوءةهذ.أن0(14:23

.البحر،2(بريةجهة

\).701.P.رك)أ.G. H. Box; Encyc. Britt. Vol

.W.O.Eأوستولأنظر)البحر(كلمةالبعييةأغفلتوقد(2 Oesterly & Robinson (An

.،25.Introdution..) P
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عيلامذكرالاعتبارفينأخذانلنابدلاالنبوءةهذهتاريختحديدوعند

يشنتجهناومن،بابلعلىالمغيرةالقوىضمن(2:21)فيومادي

بقيادةحدثالذيالحصارهو)نماوماديعيلاممنبابلمحاصرةأن(1"،رديفر"

Ewald!وهيتجايفالدمثلالباحثونافترضوهكذا.مق538سنة"قورشآ

iigتقريباً،السبينهايةفييعيثىكانمؤلفعملمنالنبوءةهذهانوغيرهما

.(14:23-13:2)تأليففيالعامالمنطلقنفسمنالنبوءةهذهكتبوانه

إلىالنبوءةهذهتاريخأرجعحيثبوكسب.هربرتكذلكالتوقيتهذاوتبع

فيأدومعنكاملتينغيربنبوءتيناردفتقدالنبوءةهذهوان،السينهاية

بهماألحقتثم(15-13:21)فيالعرببلادوعن،(21:11-12)

117)فيلإشعياكاملةغيرنثريةمجموعة - 16: Y)سنةالىتاريخهاويرجع

تقريبأ..مق711

انهاذهوضعهغيرفيجاءقدالمحققونيرىكمافهو(22)الإصحاحأما

.ةلأخرى،2(بالأممخاصةمجموعةوسطفيأورشليمعنيتحدث

أجلمنالعاصمةسكانالىموجه(14-22:1)النبؤمنالأولفالجزء

الأسطحازدحامالابتهاجذلكيصور،أوانهاغيرفيجاءتالتيالطائشةفرحتهم

التىالمخزيةبالهزيمةينذرهمالبيجعلمما،المغرورةالمدينةوعجيج

الآشو!نبحصار(ه:22)يقتربأورشليمعلىالربيوموأن،حدثت

ولكنها(11_22:9)الدفاعيةالاستحكاماتاتخاذرغم(22:6،7)

.يهوهعلىالاعتمادمنمجردةلأنهامجديةغيراستحكامات

فالجزء.تاريخها)3(تحديدفيالآراءانقسمتالنبوءةتفسيرولصعوبة

الىيشير(ه:22)الجزءبينما،للماضيوصفأيبدو(22:2-3،6-7)

تمَاماً.المستقبل

(1)

(2)

(r)

.216.S.R. Driver; An Introduc. P

.251.W.O.E. Oesterly & Robinson; An Introduc. P

.217.S.R. Driver; An Introduc. P

M
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,Eweld,(ه:22)عداماكلهاالنبوءةبقدمقالواوممن Hizig!

W. R. Smith, Cheyne, Driver, Quennen, Dillm, G. A.Sith, Oreli،

,Kittle,المستقبلعلىتدلالنبوءةفيالماضيةالأزمكنةبأنقالواوممن Duhm

.Gesenious, Skinner, Marti<'.

سنةهودريفريرىكما(14-22:1)للنبوءةالدقيقوالتاريخ

سنةيحددفهوبوكسهربرتجورجرأىالرأيهذامنوقريب،.مق7ة2ْ

لارأىبانه171سنةالىالنبوءةتاريخيردالذيالرأيدريفرويصف.م.ق170

سنةأورشليمهاجمسرجونأنالىامتندالذيSayceرأىوهولهسند

.م.ق711

عندماوربما،إشعيازمنفيحدثقدالنبوءةهذهبعضأن،خرونويرى

عنعبارةهيالمجموعةهذهأنكما.(2)الأرضغزوسنحريبجيوشاعتزمت

غرالصغيرةالمجموعاتمنسلسلةلابستهاالتيالأصليةالنبوءأتمنخليط

شبنا""فضيحةبخيرالمتعلقةالأصحاحوبقيةالأصلالىأضيفت،الكاملة

الشعرمنخليط(كالا-22:15)فيمحلهالياقيموتعيينمنصبهمنوخلعه

الذيالأساسهو(؟5-22:24)الجزءيكونأنالممكنمنوأنه،والنثر

كلمةوجودإلىللحاجةاضافهالسفرجامعيكونوقد،الأجزاءبقيةعليهأقيمت

بعدها.عاعليهاليبني(23،الآية،خرفي-ي+،وتد،

(V)(23-13)المجموعةهذه.رخ،وهو(23)الإ.صحاحأما

الأجنبية:بالأممالخاصصة

الوشيكالسقوطتصورنبوءاتعلىيشتملالذيالإصحاحفهو

-23:1)الرائعةوالإنشاءاتالآثارذاتالعظيمةالتجاريةالمدينة"صُور"د

هامفارقمعالأولىسيرتهاوتعودستنتعث!سقوطهابعد"صور"ولكن.(14

(؟"

"2)

218-217.S. R. Driver; An Introduc. P

.251.Robinson; An introduc. P&ل!Oesterl.ج."،"

lAr
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.(18-23:15)يهوهخدمةفيستكونمكاسبهاأنوهو

الباحثونفيرجعه(14-23:1)النبؤهذهمنالأولالجزءتأليفوأما

وهمابهماالاصحاحبشهينا!للاالصغبرنانالففرنانأماه!فناشعباالى

(38- 1 V: 23 . 16 - 15:Yبالتكيدأ؟(منأخزبدكنهماففد(؟.

ويرجعفيهالباحثينرأيلاختلاتتعرضكغبؤالمجموعةهذهوتاريخ

لمالشعبهدا.الكلدانبينأرضهوذا)بالذات(23:13)الفقرةالىالخلات

جعلها،قصورهادمروا،أبراجهم6لهابراقد.البريةلأهل،ثورأسها.يكن

.(رهـما

يرجعذلكومبب،واضحةوغيرسبةبأنهاالفقرةهذه(لحريفر)2ويصف

الكنعافببنالى!م"ةل4للوالدصححهاوفد"الكلدانببن8كلمةالى

بأنهالتغسِرهذاهريفرويصف،ثدليلا!!منبدلأبرإلا؟!!

الذيالعقابمنمحنرأصورالىيشيرالنبىأن،كريفريرىولذلك،(3"جذاب

709-071منةالفتزفىذلكيكونوربما،كلدياعلىقرياَالأشوريونسيوقعه

تاريخهايرجعنجدالنبؤأنيرى(t)W.R.Smithسميثولكن.مق703سنةأو

بينتذكرلم8صور"أنرغم.مق701سنةلفينيقيامشحرنجبغزوقبيلالى

بنغي!رباهرأحلا!!ط!دومافنرضففدولذلك.هاجمهاسنحرببالنىالمدن

8صيدون8الىيأ+،صور8كلمةغيربأن(A:23)النصفيطفيف

)فن21(فالإثاؤ،2:23،4)فىوردت،صيلونهلأني"+لألم

كاتبجاءثم،"الثالثارتكركيس8يديعلىصيدونتخريبالىم!تكون

.Wلام!tion...).ءكر2.(؟) O. E. Oesterly & T. H. Robinson: (An Intr

(2).S.R. Driver; An Introduc. P.M
نيبالىبباطةلثرالآيةبجعلسوت)يوالدبهقامالذيالجذابالتصويبهذا)ندريفرويقول(3)

وكونين،وديلمإوريلليتثينمنكلالتغبيرهذاارنضوقدالوضكالتهديدمنففهافينيقبا

vyrفيكانلمعورشلمانصرحصارفتؤأنيوسفوسروىوقدوثراهمر، - vyvمق..

(4).W.R. Smith; Prophets of Israel; P.M
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ردنك!عإلا"يديعلي،صور5حصارالىفشيرليجعلهاوغيرهامئأخر

.(؟)"الأهـبر

دمارأيصفأفهيبينطريفر)2(يقولكما(23:13)فىالنصمنطوقولكن

..مق703ستأو710سنةالبابليونسيحدثهالديذلكمنأخطر

النصفيالمذكور"صوراحصارأنيفترضبوكسب.هـ.نرىل!لك

اما..مق586-573الفتؤفي،نصر8نبوخدبهقامالذيالحصارهويكونقد

23:1)الفقؤ A ، 15 ، 1 r)السبي.بعدمااضافاثمنتكونفقد

حتى13من،الإصحاحاتعلىتثشملالنيالفقؤمناثةمنمبقومما

ينسبهفبعضها،متباينةتواريخذاتونبوءاتقطععلىاثشملتأنهانتبين(23

فترة)شعيازمنعنمتأخرةفترةالىأرجعؤوبعضهانفسهاثعباالىالمحققون

Yr)منالفقرةأنالىالباحثينبعضيذهببل.بعدهاوماالبي - i r)انما

يمكنلانبوءاتعلىلاثتمالهالقديمم!فؤجمعواالذينأولإشعيالي!كتيبهي

القرنفيجلهاوقعبلي،.مقالثامنالقرت)شعيافيزمنفيحدثتتكونأن

هذهوضعوالذي،بعيداث!أوابابلفيهبلغتالذيالقرنفيأي،.مقالسادص

نأوالحذفالاضافةنتيجةمنوكان.م.قالسادسالقرنفيشخمعاضالفقؤ

.اشياء)3(واضيفتشيءضاع

القرنمنتأخرأكثرناريخالىالباحثونردهافقراتاث!عياسفرفيوهناك

نسبتهافيالشكيعظم(22-19:190)فالفقؤ.جدأبكئير..مقالسادس

علىاقحمتمتأخرة)!افةتكونأنالممكنومن..مق8الثانيالقرنقبلزمنالى

بالقرنالفقرةتلكتاريخحدلحراوالذينالمتأخرةالفترةتلكفيالأصليالنص

أنهملمحا،يونتوبوليسفياليهوديالمعبدالىتثيرأنهاالىامشندوا..مقالثافكا

اليهتشيرتكنلمف!ذا،الفانتينمعبدالىهناالإضاؤتكونأنالممكنمنأنهرأوا

.P.G.Hء7.))*701.10.(؟) Box; Encyc. Britt

(S. R. Driver; An Introduc. P. M. (Y

(r)91ص،الهيروغليفيةالتوراةآعليحنينفؤاد.د.

M?

http://www.al-maktabeh.com



.(؟)مكانةلنامعروتغيريهوديمعبدإلىتشيرشكبدونفهي

تكتمللم(23-13)بالإصحاحاتالخاصةالمجموعةأنالواضحومن

)رجاعهاعلىنجروءلااننااوسترلىويقولالسىمنالرجوعبعدطويلوقتحتى

ألاالثابتمنبينما،.مقالخاصالقرنفيالسبيفهايةعنمبكرتاريخإلى

شيئأهذايكونوقد،"عزرا"ب!صلاحاتمعرفةعنيتمالمجموعةفيشيء

عرضيأ.

زمنبعدأوخلالالحاليضكلهاالىوصلتقدالمجموعةتكونوقد

تلكلتاريختحديد،خراعتبرتقد.مقالرابعالقرننهايةتكونوقد،عزرا

المجموعة.

-24)الإصحاحاتمنوتضكونالأولاشعياسفرمنالثالثةالمجموعة

)شعيازمنعنمتأخرةفترةالىيرجعمحتواهمنسيتضحكماالكتابوهذا(27

غير،مختلفةمجموعاتن!ف،النبويةالأسفارمعظمفيالحالهووكما،بقرون

بالسفر.امتزاجهاتمقدكاملة

المقحمةالكاملةغيرالمجموعاتباسن!اء(27-24)كلهالقسموهذا

يتعلقفيماالأالمجموعةهذهفيالباحثينرأييختلفولم،الرؤىأدبمنيعتبر

الأولداريوص"بحكمالقسمهذاتاريخالثقاتبعضفيحددبالتفصيلات

بينماالواقعالعقدفييحصرونهوآخرون(.مق486-521)"هبستاصبز

المجموعاتعرضفيالجيدةالصياغةولكن:أوسترليويقول،م.ق034،3300

ajسيبلليننبوءاتمعيتماثلالشعرية Sibellineاسفارمنوأسفار،وأخنوخنيال

003الى330منالفترةالىالإصحاحاتهذه(3)"رودلف)ويعزو،(Y)ىالرؤ

واحدة.يدعملمنالإصحاحاتهذهأنوشتقد.مق

(1)

(2)

(3)

..252.W.O.E. Oester' y & Robinson; An Introduc; P

.253.W.O.E. Oesterly & Robinson; An Introduc. P

.220-219.Rodelph; Isaiah, P. P.24-27.) S. R. Driver, An lntroduc. P. P
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النبوءةهذهبأنالقائلالرأيعلىعامةبصورةالمتأخرونالباح!ونويوافق

ومنها:دريفر)1(ذكرهالأسبابأساسألإشعياليست

نأالممكنمنوليى،إشعيازمنتناسبالتيالأحداثمنتخلوأنها-1

لدينالأن.مق701سنةالآشوريةالأزمةفترةإلىمقبولبشكلذلكيعزي

V.3منبالسنواتتتعلقالتيالمواعظمنطويلةسلسلة .\ - Vفي.مق

التيالنبوءةفيولكن،لآيف!ورالقادمالانتصارفيالمشابهةاشعياآراءكل

،شيءكلفييختلفانالنظرووجهةالبناءمنكلأأننجدبصددهانحن

-29)الإصحاحاتوبينالإصحاحاتهذهبينمثلأقابلنااذاذلكويظهر

32).

منبالرغمالاعتباراتمنكثيرفياشعيامعالجةتشبهلاالأدبيةوالمعالجة-2

اش!عيا.بتعبيراتتتصلالتيالإصطلاحيةالتعبيرات

عنمنبثقةتبدوالتيالملامحهذهالنبوءةومحتوىتصورفيملامحوجود-3

اشعيا.افكارعنومتاخرمخالفمصدر

منتكلفأكثريبدو(27-24)المجموعةأسلوبن!فذلكعلىوعلاوة

غالباً،المئرادفةشبهالجملبينالكثيرالربطفيذلكويبدو.)شعياأصلؤب

()2)فيالتيكتلكمعينةكلماتأوكلمةوقكرار 5 : 2! ، 15 ، 5 ، 3:Y1).

.التقفية)3(الىوالميلالتامغيروالجناسبالألفاظاللعبالىبالإضافةهذا

(1).220-219.S.R. Driver, An Introduc. P. P

.8متوكلعليكلأنهسانعالمأمخفظهاتمكنالرأيذو8(3:26)(2)

يلصقها،الأرضالىيضعها،المرتفعةالقريةيضع،العلاءمكانيخفضالأنه(ه:26)

.8بالزاب

.،الأرضأطرافكلو!ئعْت،كجدت،الأمةزدت،ياربالأمةزدت،(15:26)

.،سيمنععلحأ،مميصلحأفيضع،بحصتىيتسكأو(ه:27)

يىالقمهذامؤلفأنفيأوردهاالقاللغويةالأدلةفي220ـهالسابقالمرجعلريفرتفصيلأنظر(3)
.،موصبن)ضياهو
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وهو.مق020سنةالىيرجع(27-24)صحاحمن)القسمهذاوتاريخ

الأدبمنالنوعهذاأصحابن!ف،الغناثيةالرؤىادبازدهاريوافقالذيالتاريخ

علىيهوذاوتخريب،أورشليمحصارشهدواقد.و،خرون)1(!ه!ط!يقرركما

مباشرة*4ءآك!8ةه!**هيركانوسيوحنا8بعد3ة4ح38حسيدئسأنتيوخى8يلي

الفاضلة،انتيوخسوشثةالبارثيانحرببدايةكذلكثهدواوقد،.مق135منة

غيرللمجموعاتوبالنسبة..مق؟29سنةفيهاالمشاركةالىاليهوداضطرالتي

1)المقحمةالكاملة : Yo-6،ه ، 5 - 2 : 27 ، 19 - 1 : 26 ، 1Y_4: Yo،

توحي(19-5،26:1-25:1)منهاني!ثالالناريخيةالخلفيةفجدف!فنا(11

-113الفترةخلال(هدريانوسقيوحنا)يديعلىالسامرةدمارالىتثيربأنها

وان،ماروهي(25:3)في8عناةأممقرية"بالمقصودوأن..مق105

وتظليخربهاولمقورشهزمهاالتيبابلهي(27:10)في8الحصينةالمدينة8

.(2)..مق+2منةالفارسيةالإمبراطوريةنهايةحتىهامةمدينة

Alexبانابوسالاصكندرزمنالىنرجع(.فد\Y-25:9)والففز nder

Jannaeusالمملكةحدودمنكثيرأوسعالذيوهو،.مق76-102من

k.(منضمنالمؤابيينأخضعوقد،اليهو)اخضعهم)3.

مافيهمافلي!(11-5،27:6-27:2)الأخيرتينللقطعتينبالن!بةأما

لهما.تاريخاقتراحأوتحديدعلىقاطعث!كليعينا

(2427)صحاح)منالمجموعةهذهتاريخأن(4)بوكسهـ..بويرى

ارتكسركيس)حكمهواليهنردهاأنيمكنتاريخأقدموأن،تحديدهالصعبمن

.(axexschs)أوكس

(1).254.W.E. O. Oesterly & Robinson; An Introduc. P

An.!.220لريفرأنظر(2) Intr ducبابلانتكونفيهاثكوكفمنذلكومع8:هـريفر!!قول

أنللرجةجوهريةولاقيزةليتيدفهاالتىالمديخةفملامحالمؤلفتعدهاالتىهيالحرفيبالمئ

)ثعيا،.تدورفيهيماعكىعلمثاليةنبدوالصورة

(25:10):)ضياقارن(3"

.G.H..طلأ(4) Box; Encyc. Brit. Vol
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منعدداًأنمع،.+ق.م-4350حدودفىيكونأنالممكنومن

المكابيين،عهدفيمتأخربتاريخالموضوعاتهديؤرخالمتميزينالدارمين

.مأمرنة)1(غيرأسسعلىمبني-بوكسب.هـ.يرىكما-الرأيا!هولكن

وبابل،شورهيقوىثلاثالىيبدركمانشير(\:27)الففؤكانتلاذا

مخيفةقؤبابلفيهأصبحتالذيالوقتمنقدماَكثرتكرنلن)ذنفهيومصر

لإشعيال!شىلاحقةةالنبؤفيهانبدووتلميحاتاثاراتكذلكنوجدكما،للنمهود

البي.قبلمافترةالىتشيرفهي،كذلكالثانيلاشعيالاحقةبلفقطميل!ثروأ

وغيرهموكونينوديلم،وديليتس!ش،ايوالدمنكليرا.الذيالرأيهذاولكن

عندمقنعغيررأيهو)نما،.مقالرابعالقرن%لىالنبؤيرجعونممن

.لريفر)2(

المجموعةهذ.تاريختحديدفىالآراءبعضمناقشةخلالمنأخرىومز

وأمعينتاريخ%لىالنبؤ)رجاعمحاولةفىالخلاتيذهبمدىأيالىترى

الباحثيجدحيثاث!عيام!فربقيةعلىينسحبوهذا،معينمؤلفالىنبتها

وذلك.والاجتهادوالتخمينوالافتراضالظنمنبرحيطريقهيتحسسنفسه

الخاصةالمجموعةفيالأولاشعياسفرمنالمتبتيالجزءعلىكذلكيصلق

.(39-36)منثم(35-28من)بالاصحاحات

زمنيةفتراتمنقطعأيضمن(35-28من)الإصحاحاتفمجموعة

شملتحيثالمجموعةهذهأجزاءتأريخدائزاتسعتوقد،فيهاترتيبلامختلفة

..م..قالثانيالقرنحتى..مقالثامنالقرنمنتواريخ

4)الامرةنبلاهبدينرنةتبدأوهي - 1 : YA)ث!عريةحاثيةبهاوألحقت

هوالأولالاتهام،يهوذالخطاياواضحينبلأيهامينذلكأتبعثم(28:5-6)

+(19-28:14)العرافةهوالثاكطوالاتهام.(13-28:7)رْك!علا

(G. H. Box; Encyc. Britt. Vol. *)،.P.701; and W. O.E. Oesterly & Robinspn; An Introduc. P.255 ( h

(S.R. Driver; An Introduc. P.221. (Y
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الأصليةالنبوءةالىمتأخرةاضافةتكونفقد(22-28:20)الفقرةأما

الزراعة.فيمختلفةلطرائقوصفهي(29-28:23)والفقرة

يبدأ(29)الإصحاحن!ف،السامرةبدينونة(28)الإصحاحافتتحوكما

(ه:29)والآية،(6-29:1)بأورشليمسيحلالذيالخرابعنب!علان

الىاللعنةيحولأنأرادمتأخركاتباقحمهالأصليالنصعلىاقحاماًتعتبر

8)الجزءانبل،الوحيدةالإضافةهيهذهوليست(1)رحمة -7: Yi)وشتبر

9)الأصليةلل!بوءةامتداداَتمثل(12-29:11)الفقرةأنكما.ملحقأ :Y1-

شديدة)ضافةوهي(29:11)القطعةوتقابلناالشعببعمىالخاصة(11

.(29:15)فيقبلهالماالغموض

بعدمامكتوباتمناعتبرتقد(17:29)منتبدأالتيالفقرةأنعلى

مميزةخاصيةيقبرالتضاربهذالأن،والذليلالعزيزبينلتضاربهاوذلكالسبي

وتضاربتناقضفيهماكلانهذامعنىوليس،ماحدإلىالسبيبعدمالفترة

الذيسكوب.ـه.برأيالرايهذامع!شفقبالضرورةالسبيبعدماالىيعود

فيالسائدةالنغمةوأن،السبيبعدماعملمن(24-19:17!أنيؤكد

(29:1724 .(2)نفسه)شعياالىنسبتهافيجداًضعيفاَالاحتمالتجعل(-َ

تاريخهايرجع(32-29)صحاحمن)المجموعةأنيرىدريفر)3(ولكن

...مق702سنةليهوذاسنحريبغزوقبلماسنةالى

منالمجموعةهذهفيوردماعلىهذارايهفيدريفراعتمادكانوربما

.(4)(4-29:1)فيأورشليمحصارالىاشارة

11).255.W.O.E. Oesterly & T.H. Robinspn; An Introduc. P

(2).701.G. H. Box; Encyc. Brit. Vol. *،). P

(3).224.S.R. Driver; An Introduc. P

العبريةمنحرفيأالكلمةنقلتالعربيةالزجمةولكن،عراحةهناأور!ثليمامميذكرولم(4)

أنعلىيدلبعدهاوماجاه8افىأسد،هوالعريةفيمعناهاولكن،أ!لئل"فقالت

..داودعليهانزلترية..(لأريئليويل)تقولالأيةلأنأورثليمهوالههأعدبكلمةالمقمود

(29:1)8.
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لأنهمذلكيكونفقد،السبيبعدفاإلىالمجموعةتاريخأرجعواالذين(ما

يعبززومما،البابليالسبيالى)شارةهوانماالمدينةستعانيهالذيالضيقاعتبروا

فياورشليمأعداءوانكساردمارإلى)شاراتمنالمجموعةفيوردماهذا

.(20-5،9ء؟90)

كلفييهوذاعلىالسخطنغمةتسودحيثدريفررأيالىالميلنرىولكنا

لاالذيناولئكعلىاشعيامنالسخطوضوحذلكعلىوعلاوةالمجموعة

عليهاوالاعتماد،مصرمعالتحالفخطورةمنوتحذيراتهنصائحهالىيستمعون

انهمحتى،الربيقوللإ،المتمردينقي!بلل"ويل:فيقولالظروفهذهمثلفي

علىخطيئةليزيدوا،بروحيوليسسكيبأوشكبون،منيوليسرايأيُجرون

نرعونحصنالىليلتجئوا،فمييسألواولممصرالىيذهبونالذيق،خطيئة

خزيامصربظلوالاحتماءخجلأفرعونحصنلكمفيصير،مصربظلويحتموا

منالجميعخجلقد،""حانيسإلىرسلهوبلغ،""صوعنفيصاروارؤساءهلأن

الخ..وللخزيللخجلبل،للمنفعةولاللمعونةليس،ينفعهملاشعب

للمعونة،مصرالىينزلوقللذينويل":صراحةاشعيايقولثم(2:30-7

قدوسإلىينظرونولا...المركباتعلىويتوكلونالخيلعلىوش!تندون

والرب،روحلاجسدوخيلهم،آلهةلاأناسفهمالمصريونواما...امرائيل

."3-3:1؟كلاهماويفنيانالمعانوشقطالمعينفيعئر،يدهيمد

إشعياإلىالمجموعةهذهمنكئيرنسبةامكانالىقلناكمادريفرويذهب

منإذ،إشعياحياةفيوقعثأحداثمنالمجموعةاليهتشيرمااستناداًالىنفسه

سقوطتاريخوهو.مق722صنةقبيلكتبتقد(6-28:1)الفقرةأنالواضح

.السامرة

28:29)الفقرةقضمنتهاالتيالتاريخيةالمواقفأما - V)ياعلىفهي

قادةإشعيامفحذرماوهو،مصرمعالتحالفضدآشورغضبةالىتشيرحال

لتحذيراتهيستجيبمنهناكيكنلمولكن،والدينىالسياسيوسلطافهاأورشليم

(7:28-Yr)28:29)الفقرةق!فولذا- v)ماالفترةفيكتبتأنهايحتمل

..مق722،702بين

201

http://www.al-maktabeh.com



الإصحاحينفيرأيناكماسياس!ها)دانةوعنمصرعنالحديثيمتدثم

المجموعةفيوردمماكثرمصرعنأفكارفيهماوردتاللذين(Y'؟،30)

.(23-13)الإصحاحاتفيالأجنبيةالأممعنبالحديثالخاصة

فالفقرة،(30)الأصحاحنبوءاتلبعفىكذلكالتأريخويختلف

(30:18-Y lبالبقاءالوعد"لناوللأنها،السىبعدماكتاباتمنمجملهافي

التيالباقبةالبقيةلم!ثتعظيمةورحمة،يهؤمندانمةبعنايةلهاوالتأكيد،لبهوذا

اليثى.برغدفيهينعمونلذي1اليومهذات!ظركانت

الآفوري،سنحريب8عولحةالىبقؤتشيرفهي(33-30:27)الفقرةأما

الفقزهذ.تكونأنالمحتملفمنولذا،.مق701سنةغزوتهبعدبلاررالى

منالأخيروالجزء(7-31:6)بامشثناء(9-31:1)والفقؤهيففسهلاشعيا

ان8:فيقولهذاعكىىىسكوب.ـه.بانمنبالرغم،("،(9:31)

كتاباتمنهيوربما،لاشياءنصبتهافيجدأمشكوك(32-27:30)الفقز

الديد.الث!كهذاصببيوضحلمبوكىهربرتأنغير(2)8السبىبعدما

-9:32)الفقؤلاضعافسبتهافىالشكالىندعوالتيالمواضعومن

هوالشكهذابب!عو،أورشليمفساءالىوالتهديدالانذارفيهايترجهحيث(14

-3:16)فىالسابقةللفقزاضعيالمعالجةبالنسبةمعالجتهافىالشديدالتناذى

اورث!لينم.نساءلانداربتهديدالخاصالغرضنفسفي(\:4

العهدمجدنصورالتي(20-15:32)الففزنجدالاصحاحنفسوفي

مما-(rأوسترلى)يقولكمابدايتها-فيومبتوؤكاملةغيرفقرة،الجديدالقادم

افعبا.الىنسبتهانفيأراثباتفياصتحالةهناكجغل

الآثوريالقهرمن%لخلاصنبؤعلئيث!تملالذي(33)الإسحاحأما

(؟)

"2)

(3)

256.W.O.E. Oestedy ! T.H. Robinson; An Introduc. P

.701.Vol. *). P!ق"..G. H. Box; Eyc

.257.An Introduc. P;tء!ن!*ة"ع
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ونصفعنهاويدافعمدبننه)؟(يهؤبنفذلكيحانفدالوقتوانالعدونهابةوقرب

ن!فولذلك(3:33)الغناثمعلىتحصلوامرائيل،يتبدهـرن%لآثوريينالنبؤ

وردماالاعنبارفياخذنااذاوبخاصة،البيبعدمابفنؤلنعلقالنبؤهنهخ!ات

"صرخواقدابطالهم8مثلالماضيبالزمنالخاصةالصبغاستععالمنالنبومرفى

رذل،العهدنكث،البيلعابرباد،السككخلت":ومثل،(7:+)ى

لبنانخجل،الأرضذبلت،ناحت"ومثل(A:33)ب!نسانيعتدلم،المدن

فيارتعب8:ومثل8(33:9)وكرملباضاننثر،كالباديةشارونصار،ونلف

.(14:!م)،..المنافقينالرعدةأخدت،الخطاةعهيرن

يتذكرقلبك5:قولهفيالظلمافتهاءمحلىيدلالفيالاسعنامأسوبثم

لأالثرسبع!ثلا،الأبراجعدالديأين،الجاكىأين،الكلأمبأمن،الرعب

صهيونأنظر،يفهملابلسانالعيبي،الامراكعناللغةالغامضالث!ب،ترى

ىJ1أوتادهاققتلعلاخيمة،مطمئنأم!كنأأورضليمتريانعيناك،أمحيادنامدينة

-20)...ينفطعلاأطنابهامنوثيء،الأبد IA: rr).

بناءعليهفامأصلينصأنهاثبدوكاملةغيرفطعةوهيالأولىالآيةأنغير

مضطربةقصيدةيمثلالإصحاحوتجية،اثعيااملوبمنقري!ةوهي،الاصحاح

.(2)الأزمنةمتباعدةمصاهـرمحلةمنتجميعبأنهيوحيمما

فبعضهم.معينتاريخالىرررفيالأراءنختلفالنصتفص!رخلالومن

بفهمانبدلاالنصوأن،اليقبلمافنؤالىلرجعالنبؤتاربخأنعلىبصر

تاريخيكونوبهذا،(37-18:14)الثانيالملوكمفرفيوردماضوءمحلى

تارفيأنيرىالذيلحريفر")3(8ذهبهذاطلى،.مق701شنةالنبؤ

قدحزقيأكانف!ذا،بقليل(،)(16-18:13)الثانيالملوكسفر!تلوأحداثالنبؤ

مدبنة،القدس،ففحندكتور:افظر،،أورثليم5فاالربأومديةيهؤمدية\لمقمود(؟)

.8داودمدينةأماطه

(T)

(3)
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علىآشورملكسنحريبصعودن!ف(1)م.ق697-725الفترةفي،يهوذاحكم

ممنلريفر"8يكونهذاوعلى،.مق711سنةحواليفييكونيهوذامدن

ثم،)!ثعياعاشهاالتيللفترةأحداثهالموافقةففسه)شعياالىالخبوءةنسبةيرون

:فيقولوالتحذيرالتنبيهوهياشعيامحندالمعتادةالنغمةمنالنصخلوعلىيعلق

ذلك،قبلعاملمدةتبناهاقدكانالتيالتنبيهنغمةعنيتخلىهنااشعياان"

يهدىءهنا)شعياوانبرى،(4-29:1)فيكمابعيداَيزالماالعدوكانحينما

.(32-22:37)فيسيحدثكماشعبهويطمثن

مثلأفنجدالنبوءةتاريخب!أخريجهرف!نه،لدريفرالمخالفالآخرالرأياما

انتيوخى8هواليهالمشارالعدوانويرى.مق162بسنةالنبوءةيؤرخ!دط!ء

i-6:18)الأولالمكابيينبسفرذلكعلىوشتدل"أيوباتر t).

نشأقدهذاميلفميكونوقدDmدومرأيالى(2)المحققينبعضويميل

عابرباد،الطرقخلت,يقولالذي(8:23)اشعيالنصالخاعىفهمهمعن

نكثالذيانفقالوا"الخ..المدنرذل،العهدنكث"قولهحتى8..السبيل

وممحوالسلامالأماناعطاهمأنْبعدايوباترانتيوضالملكهواليهودمعالعهد

الملكدخلثمهذاعلىلهموحلف،أهانهاالتيالدينيةشعاثرهمبمزاولةلهم

وهدم،حلفهالذيالقسمفيفحنث،المكانحصنونظر،صهيونجبلالى

.(6:62أولمكابيين)السور

،شورملكسنحريبصمدحزياللملكعثرةالرابعةالسنةوفي"بقرل؟6-18:13:ثانسلوك(9)

قديقوللخث!الى،ضورملكالىجهوذاملكحزتجاواركلوأخذهاالحصينةيهوذامدنجمغعلى

ثلاتماثةعوذاملكحزقياعل،شورملكفوضع،حمئتهعلىجعلتومهما،نيارجع،أخطأت

خزائنوفيالرببيتفيالموجودةالفضةجمغحزيافدفعالذهبمنوزنةوئلاثننالفضةمنوزنة

قدكاناليوالدعلالهمالربهيكلأبوابعنالذهبحزقياثرالزمانذلكفي،الملكبيت

.8،ضورلملكودفعها،يهوذاملكحزقياغثاها

'Unger.203:كتابعنالتاريخهذا(؟) s Bible Dictionary, P

(r)257:انظر.Oesterly & T. H. Robinson (An Inlroduc.) P".محهبم.
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سنةكانتالأحداثهذهبدايةبان(6:20)الأولالمكابيينمفريقرركما

الإصحاحفيولغتهالنصأفكارمنالكثيرانالىبالإضافةهذا،.مق150

.Dاuhmرأييعضدمماالنبوءةتاريخبتأخريوحي)شعياسفرمن(33)

نامنDuhmدومرأيانصاربهنادىماعكسيرى(1)"بفيفرآولكن

أرسلحينسنحريبهوالعهدنكثالذيانولقولحزقياهوالعهدنكثابخي

نظيرحزقياعلىفرضهاالتيالجزيةاستلامتبلانبعدحزقياإلىالجيوش

المسالمة.

هوحزقيالإنقالوافالذين،النصمنسندلهالرأييناختلافكانوربما

-V:18)الثانيالملوكسفرفيوردماعلىذلكفياعتمدواربماالعهدناكث

الفلسطينيينضربهو،لهيتعبدولمآشورملكعلى(حزقيا)وعص"..(8

فيوردماوكذلك،"المحصنةالمدينةإلىالنواطيربرجمنوتخومهاغزةالى

(خطأتقديقولآشورملكحزقياوأرسل"(18:14:ثانملوك)السفرففس

كانهنابالخطأحزقيااعترافولكن"الخ..حملتهعلىجعلتومهماعنيأرجع

.آشورلملكالجزيةدفعهقبل

اعتمدفربماحزقياوليسسنحريبهوالعهدناكثأنمن8بفيفر"رأيأما

عظيمأجيشأأرسلآشورملكبأن(17-18:15)ثانملوكفيجاءماعلى

عليهفرضهاالتيالجزيةحزقيالهدفعأنبعدأورشليمومحاصرةيهوذالغزو

سنحريب.

تأريخعلىتقريباًاتفقواالمحققينفإن(34،35)الإصحاحانأما

الشعورعنمشبوبةعاطفةفييتحدثالنمفيهمالأنالسبيبعدمابفترةكتابتهما

بعدويخاصة،عليهمالخبيثادومافتخارضداليهودبينسادالذيالعدائي

أسفارفيالشعورهذاووضح،.مق586سنةالكلدانأيديعلىيهوذاسقوط

حزقيال،(13-10)عوبديامثلالأنبياءمنالحقبةتلكعاصروامن

"1).637.Pfiefer & E.F. Harrison: The wvclife Bible Comm. P..،
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وما(4:21)ارمياومراثي،(35)والإصحاح،بعدهاوما(25:12)

بعدها.

مزمور)مثلفىروع!ثلاهذاصورتالتيالمتأخرةالكناباتاما

137:V)،الىالآمنةالعودةرحلةصوؤأنكما،بعدهاوما(1:3)وملاخي

35:10)فيصهيون - A)الملكمنالحرام!ةلطلبعزرابرضررتذكرنا

.قورض)1،الفارسي

V;4.مق400مشةمنقريبتاريخ%لىالنبؤهذه(2).هـ.بوكسصويرد

.القاهرةالعالميةللقؤرمزياَاسماًأصبحتالحقيقةفيادومأنيرى

.Mلاندر.فريدمولكن Friedlander<''>كلهاالمجموعةهذهكتابةيرجع

هذهصاحبهواشعياوأن،الآشوريالغزوفترةالى(35-13ا!حاحمن)

.النبوءات

50.

-36)الإصحاحاتتشملفىالأولاث!عيالسفرالختاميةالمجموعةوأما

يتناولولكنه،نبوءاتعنيتحدثلا،تاريخيملحقمجملهافيوهي(39

الملكحكمأحداثوبخاصة،،"الخاصةبطريقتهاالتاريخيةالمساثلمنالكئير

مضمونهاحفيتتفقالمجموعةوهذ.،بارزأمكاناًاشعيافيهاحتلالذيحزقيا)5،

الطفيفةالاختلافاتبعضمع(20:19-18:3)الثانيالملوكسفرفيوردما

وأهمها:

واصتعدالحهبالخطألهواعترافهالأشوريلسنحريبحزقياخضوعالىالإشارة-1

.23-8:22:عزرا(1)

(2).702.Pكهـ(،..G.H. Box; Encyc. Brit. Vol

(M. Friedlander; The Jewish Religion;P.67. (r

.90ـه،الهيىوغليفيةالتوراة:عليحبنفؤاددكتور(4)

(5).119.L. Hurst; Sacred Literature; P
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:ثان)ملركفيوردتالاشاؤهذه،،شورملكبهيأمرماكللتنفيذ

rj ()1_ It: IAاثيا.فيتر

وردتالتشيحةوهذه،للربحزقياشكرةح!ستمنالثانيالملوكنمي-خلر2

بعضفيالطفيفةالأخرىالاختلافاتبعضمع،(20-))ثعيافى

.(؟،الاختصاراتفيأوالترتيبفىأوالألفاظ

-36مناصحاح)المجموعةلهنهالطيعيالمكانأنلحريفر،،2(8ويرى

القصص.هذه)ث!عياعفرجامعمنهاقتبسالذيالملوكسفرهوانما(39

الملوكنصأواثعيانصسواءالنصينمنكلأان،خرونيرىحينعلى

حكمعمجلهوالمصدرهذاكانربما،واحدمصدرمنالسفرينجامعواقتبسهقد

.حزقيا+(

تمثلحزقيابتسبيحةالخامحةاثعيام!فرفط(20-38:9)الفقزأنكما

حضوأاعتبارهالأصوبمنيكونبل،الحاليموضعهينامبكلهليىنرمؤراَ

.نسبيأ)4(متأخرتاريخفيالقصةفيضمنثمالسبيبعدحدث

(1)

(2)

"3)

(t (t

)شعيا:عديقابلهوماالملوكفيجاءمافصيوضحيانوهذا

اضعيانانملوك

\:36؟8:3

6 - It:%A؟

37:33"36:2:؟18:17-9

02:)"638:9-6

20:7-838:21"22

(فتصرأ)8"38:7(20:9-1

حزقيا()تشجة9:38-20

لحزتيا(بلادانمرلوخ)ولد12:20-1939

.226.S.R. Driver; An Introduction to the Books, P

,258.W.O.E. Oesterly & T. H. Robinson;. An Introduc. P

منمأخوذةانهايقولحيث227ـهمقدعتهفيهـريفروكذلك،2،8صالسابقالمرجع:وصزلي

خدمةفياستخدتالمزاميروهذ.الخ3،51،52،5400نرمورمثلمقدسةمزاميرمجموعة

207

http://www.al-maktabeh.com



سفرنصيرجعرأيناكماطريفرولكن،(1)سكوب.ـه.بيذهبهذالالى

،(20:19-18:3)الثانيالملوكسفرمنمختصرانهالى(39-36)اشعيا

الرواياتالملوكسفرجامعمنهاخذالذيالمصدرمعرفةعنأما":يقولولكنه

وسيلةفيهنملكلاماذلكن!ف(39-36)اشعيافيوردتالتيالنبوية

.8للقطع

)شعياكتابةمنواضحةملامحتحملفهي(32-22:37)النبوءةوأما

لهاكاتبأ)شعياالىتشيرأدبيةمعالجاتتتضمنلاوالتيالمحيطةالرواياتلكن

.اشعياءلجيلالتاليالجيلالىينتيمؤلفعملمنيبدوكماف!نها

880

وبثاءتاريخفيالمحققينالباحثينبعض،راءمناقشةخلالمنوالآن

لاالمجموعاتهذهأنرأينا،الأول)شعياسفرمنهايتكونالتيالمجموعات

تغطيِهيوانما،واحدةزمنيةفترةأوتاريخالىولابعينهكاتبالىكلهاترجع

نهاياتحتىاشعيا-حياةزمنوهو-.مقالثامنالقرنمنتمتدالزمنمنفترة

جميعأ.هوكاتبها،موصبن)شعيايكونأنيمكنفلايلا!اىو.مقا!انيارقرن

(2)"دريفر"يقرركماهودانما،وحسباشعيابسفرخاصأأمراًهذاوليس

لممكتوباتهمان)ذ،الأنبياءأسفاركليشملأمر،المحدثينالباحثينمنوغيره

بلوزيدتوسعتولكنها،الأحوالمنكثيرفيالأصليةصورتهافياليناتصل

النساخأيديعلى،المتأخرالعصراحتياجاتبحسبعدلتف!فهاذلكفوق

بعدماقرونفيأيديهمتحتمنالمكتوباتهذهعبرتالذينوالكتاب

.(3)السبي

حزتبا.إلىتمامأنستالتيالدينيةالطقوس

\).702.P.الملاا.G.H. Box; Encyc. Brit. Vol

S. R. Driver; An Introduc. P.229. (I

نأ:حنفيحنالدكتورترجمة"والشاسةاللاهوتفيسينوزارسالة"مقدمةمن30ـهفيجاء(3

وأالأنبياءلظهورالزمنيللزتيبمخالفأترتياْتتغهي،اخرىكتبمنأخذتقدالأنبياءاسفار
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7البارةوفيوالأفكارالمعتقداتفىتعديلاتالظروفامتلزمتوقد

هذا.علىوالأصلربالعبارةدلتوقد،والأص!لوب

يلي:مانفسهاشعياالىن!بتها.النقاديتبعدالتيالأجزاءوعن

(I a- V: r1) 4 ( Yr: I f_ I: lr(27-24)منوالإصحاحات،

بأنهاالباحثينغالبيةأقرالتيالأثباءوأما،(66-40)ومن،(35-34)مجق

بدتكلماتكملكانتكاملةغيرمجموعات(1)صصقالكمافهينفسهاع!ثال

المقدسة.النبؤروحمنمستوحاةجديدةضراتب!قحاموتتمم،كاملةيخو

ىامابالوعداشعياعندالوعيدتلطيفاما،ذلكمنالرثيسيالهدتوكان

الآمالعنالتعبيرفيمباشرةأكثربخطوطعندهالمثاليالمشقبلسورافناء

ال!بي.بعدظهرتالتيوالتطلعات

صناديحددكما،اي!ثانلاميذأحدالى(+)الاصحاح،ابفالد"وينسب

-2:2)بأنهاذكرناهاالتيالدوافعلنفسيب!لابعدزيدتالتيالفقرات3!!

،(1،17،25وه9-8:7)،(16-5:15)،(6-ه:4)،(،

.(32،33من)الاصحاحاتلكوكلى(11:5-12:6،(9:1-7

ueكريننأما nen(12:1-11:10)اشعياتأليفمناستبعدفقد،

.(32،33)الإصحاحينوكذلك(23:15-18)

,heneمثلالتالوناثراح،أما Dmمنابعدالىفيذهبون،،*لهةول

متأخرين.كتابالىمعينةفقراتبنسبةص!خيفيماهذا

يلي:فيماننحصرلإشعياالأصليةاتالنبؤأنالىمثلأ"8ل!!لحومفيذهب

(1:2-26،29-31)"(2":2-4،6:12،21)(3:1-9،

وجدمنهمبعضعلىبلالأيخا.جمغعلتخويلاأكاكما،وكاباتهمكلامهملظهورالزنيالزتيب

فقط.منهااجزا.علدلألنبركلعلسفركليحتريولا،وهناكهنا

.19.Cheyne; Introduction to Issiah; P
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12:17،24)،(4:1)،(5:1-14،17:29)،(6:1-1r)،

(8-1 :8 ( ، ) 20 : 18 ، 16 ، 14 :9 ، A_ Y:V2:9)،(21:22،؟-

7)،8:91-4"،17-4:10)،(5:10-9،14:13)،1:111-

8)،(14:24-25"26-27)،(4 - ،2 ، 11 - 9 ، 1_ 1: 1V؟)،

15-8،\:20،(6-1:؟-8) 514-11 " 9-1:22( ، )%_r؟)،

اعتراضية(6،آيةوستكون،(29:1-4،5)،(28:1-4،7-29)

17.-7:29،9)،مأحدالى -8 ، 7 - 1 :30 ( ، )10- Irc؟)،

(rr_ rv: re)(51الآيةوهناتضات4-1:3؟)8:50الإصحاحنم-

.(81،20-5،9-32:1)و(9

1.Cheyne lبالترتيب:يليفيماةيل!ألااشعيااتنبؤيحددفهو

(1:5-26،29-31)،(2:6-8،.1_14)،(4، 1: r-

-\.14،7-5:1)و(\:4)،(8-9،12-15،16-17،24"5

24،25)،(1:1_20_ 1n ، 16 ، 14 -9 " 8 - 2:7 ) (% r)،

5(29-5:26)"(ذ:9:5-14،17-10""(8:1-18،20-22)

(10:5-9،13-14،27-32)،(14:24-25،26-27،29-

،(6-18:1)،(14-1،12؟-6،9-17:1)،(16:4)"(3؟

(20:1،3-6)"(21:16-17)،(22:1-9،11_،10_

18)،(28:1-4،7-19،21-22)،(29:1-4،5-6،9-

،(طيوركلمةحتى31:1-5)،(،30:1-7)،(10،13-15

)4،10:3-2:1)مثل)ضافاتعلىامايحتويكلهوماتبقى ،) YA - IY-

2:16)مثلهامشيةثروحمنذلكوغير(23-18،؟1 - 15 : 5 ( ) YY)،

"7:A).وغيرها

6،

مثل:السبيبعدماالىترجعملاحقأوحواشعلىو)ما

-11:1)،(27-10:16)،(7-9:1)،(13:6)،(-لإ4:2)

وكذلككله(19)لاصحاح(18:7)،(1_11:1')،(10-16
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6،24-28:5،،كله(+)اصحاح - 16 ، 5 : 29 ، ، ) 29 - Yr!،

tصحاحانواي(9-5:3؟)،(+-18:30-26827) rY"ط

(":22-32).

6-7')الففراتان،؟،البريطانيةالمعارتدانزفىوجاء ، 3- 2: Y)

لهاقديكون،(؟2-7:29611)،(19-16:؟.)،(25-2؟:7)

فلا(316:2،)(؟4:؟6)،(32-141:29الفقراتأما،اشعيائيأمادس

اضبا.الىنتسب

السوادأجمعلقد8يقولونف!نهم،2)الكاثوليكيةالمسيجيةةسي!كلا،باءواما

مرتيةالسفرهذافيالواردةالنبوءاتأنعلىالكيةو،باءاليهودمعلميمنا!بر

عزبا،ايامفينزلتالأولىالفصولخمسة)نفيفولونالنزولفينرني!هاالذكرفي

أيامفير!ثعالرابعالىيليهوماالسابعوالفصل،يوثامأيامفىالسادسوالفصل

حزقيا.أيامفيالسفر،خرالىبقيوما،،حاز

فقد،9لكاثوليكيالمذهبعقائدفيلهادخللاالسألةهذ.أنوبما

اولهوالسادسالفصل)ن:فقالواالأمرا!هتحقيقعندحلفيأئفسهموجدوا

جعلواثم،عزياعهدفينزلانهوقيل،نجيأبعثتهفيهكانتلأنهاشعياعلىنزلما

الفصلثم،،حازاويوثامايامنينزلتانهاونالواالأولىالفصولالخمسةبعد.

ذلكبعدوما،(حازأيامفينزلمماريببلاوهوعرالثائيالىيليهوماالسابع

نرالا-تتعلقمقتضبةفبوءاتوالعثرينالثالثالىمحشرا!الثمنالفصولمن

فلاذلكومع،نزولهالترتيبلامضمونهالتناعبالأجنببيةبالأمممنها-موضع

الفصولمنبعدهاماوكذا،حزقياعهدفطنزلغالبهاأوكلهابأنهاالقولمنمانع

والثلاثين.التامعالاصحاححتى

السفربوحدةينادونممنهمانماالرأيهذاأصحابأنالواضحومن

فيالتفصيلمنبثىءالرأكطلهذانتعرضومعوف،السفرلكلالمؤلفووحدة

حينه.

ncyclopedia.2197-2300.(؟) But. Vol. 11.P. Pء

)ضيا.نؤعلالعرببةالطَلألولييهةالزجمةحواثي(2،

Y% l
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والثالثالثانياشعيا

العقلداصمال،عشرالسابعالقرنفىالعقلبةالحركةفشاطأنالواضحمن

ءفاحصةعقليةبرؤيةالتراثكلتناولالىذلكأدى،القديمالتراثتحليلفي

العصورفىالنقديةالحركة.وتطورت،الدينىالنراثذلكفىبماممحصة

يتميزعئرالتاععوالقرن،الفلفيبالنقديتميزعشرالثامنالقرنفنجد،التالية

الصوربمدرم!ةيسوماالثاريخيبالنقدبتميزنير!ثعلاوالقرنالعلسبالنقد

.Fomgeحنط!ht!سchuاح(؟،بيةلأدا

بدأتثمومن،النقديةالحركاتلهذخصبةمالحةالمقدسالكتابوكان

سينينأنبباءأصماءتحملالتيالنبرالأسفارفىالأخصوعلىثتىمحاولات

الفرمننسبتهيمكنمابيانفىالجهودمعظمرتركزت،اسرائيلبنيأنبياءمن

ام!تاأاليهف!بتهيمكنلاما"وبعان،كلهالفرعلىاسمهأطلقالذيالنبيالى

وابخماعبة.ناربخبةومفاببسدبنبةومفاببسلغومفاببسالى

ل!اللأالنقد!ةللحركاتنفبلهممدى!الدبنرجالاخنلفوقد

،نحرونورى،معصومالمقدسالكلاببأنيؤمنالسيحيينفبعض،المفدس

الرأين!فأمرمنيكنومهما،الكلمةهنهحولالجدلثاروقد،ذلكغير

.،2)العقسللكعاباللفظيةالعصمةبهذابقصدلاالحديث

التاريخيةالراقعةمينالعلاقتحديدفيالعلماءفطاحلحتىاختلفولقد

من998.2،24صص،خنين!حالدكورنرجمة،وابمةاللاهرتفيرمالة:شوزا(؟)

المزجم.مقدمة

.؟9ص،المقدسالكنابالالمدخل:م!بدجيبالقى(2)

T% l
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منننتظرانالرأيخطلمنانهكما،المفدسالكابفيالتمثيليةةص!ل1وبين

منوالتاريخالعلمونفوالأنسابالأنالفسخواالذينالمقدسةراف!مألاخئاب

الفرننرالبومننبعهاالنيالعلمبةالأمالبب،بالضروؤبراعواأنةعبد!!جنولام

نأيمكنلاالمقدسالكعابأنالىالمفكرينمنفريقذهبوقدالعثبرصض

فيهماوشبب،المعصومةغيرالبشريةالأيديصنعمنلأنهلفظأممصومأ!ن

.أيدينا)؟(بينالتيالنصوصفيلفظيةنحلافاتمن

أولئكمنداق!لاوالباحثينموائدتصدرتالتىالأسفارأهممناثعياوسفر

.المقدصالكتابلدراسةقصدواالنهـن

اولهمارئشيينقسمينالى)ث!عياسفرالمحققينبعضقسمذلكأجلومن

الإصحاحمنالثافيوالفسم،ال!اصعوالثلائنحىالأولالاصحاحمنببدأ

والتين.السيادسحقلالأربعين

هي:رئيسيةأقسامثلاثةالىالفربنقسم(2"!رخ،وعند

والثلاثين.التاصححقالأولالإصحاحمنويبداالأولالقسم-1

والخمسين.الخاصحتىالأربينالإصحاحمنويبدأالثا!القسم-2

:Driver.230.أنظر:(؟) An Introduction to the Liter0 of the O. T. P

.Brit*،أP.7!ه:بوصهربرتجورجوكذلك volحلأعمح

Eichhornالثورنوثل(1775)كااعلاعهه!(دودرلين)ثلعثراثهمنالقرننذالنقادمرى(2)

بعدثانفصعيهاضيفاولنصفاكفكان،متمددةمصادرمنمكون)ضيامفران(1782)

وقدالبيمنالمودةبمدكتثالثأممدرأيضيفف!نهالماضيالقرنفيDuhmدوماما،البي

نظريةصياغةBentzenوبنتزنEngnellوانجنل،Mowinckeاموينكل8ثلآخروننقادحاول

ويظن،جماعيكتأيفموضوعاتهممظمصاغتإضعويةبيئةمنخرج)ضعياسفرأنمؤداهاأخرى

اليه.وأضاتاضعياضردونالذيهوالمنفىعهدآخرفينيأأن(4(كيان)

:كتابعن30،31ـهحنفيحنالدكتورترجمة"والياسةاللاهوتفيرسالة،ميززا"أنظر

502-3.A. Gelin. Intro. P. P
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السادسحتىوالخمسينالسادسالإصحاحمنويبداثل!ثلاالقسم-3

و،لستين..

عنمنفصلةمجموعةإشعياسفرمنالثانيالقسمالباحثينمناعتبركثيروقد

بينظهرالاسممجهولنبيهو)نماالثانيالقسمك!تبوأن،الأولىالقسم

ينتظرالذيالمظلمالمستقبلىلاًاعزجيتطلعالعالماخذحينبابلفيالمسبيين

بعدبابللغزويتاهبقورشكانحين،المضطربةالفترةتلك)بانالمسبييناليهود

منبدلاكانالصاخبالسياسيالجوذلكفي،1لليدلينثمالميديينأخضعان

والتبشيرالعزاءمنجرعاتلهمويقدآ،اليهودمعنوياثمنيرفعمصلح

الخلاصقرباليهميزتنبيبينهمفظهر،فلسطينالىوالعودة،بالخلاص

شعوبكلعلىالسيادةوأن(42،44:3)بابلمنالربوانتقام(40:2)

ولما،(23-49:22)لهضعبأ)سراثيلىبنياختارالذيليهوهستكونالأرض

عنهاختلفوان،اشعياكلاممنقريبأكلامهوكانالاسممجهولالنبيهذاكان

بالباحثينحداماوهذا،بالخرابوالتنبوءبالدماروالإنذاروالتهديدالوعيدتركفي

تبدأالتيالثانيةالمجموعةوبين،السفرمنالأولىالمجموعةبينالفصلالى

النبيهذاعلىالثانيإشعيا)سم)طلاقعلىاصطلحلذلك(40)بالإصحاح

.المجهول

يكونبانه-(66-04)عندهوهو-الثانيالقسميصف،؟)،دريفر"ولكن

المتاعبعنفكرةايتتضمنلاالنبوءةوهذه،عاماًموضوعأتعالجمتصلةنبوءة

نتبينأنناكما،سنحريبأوسرجونيديعلىايهوفيلهاتعرضتالتيوالأخطار

دمارفيطويلأظلارالمعبدأورشليمأن(64:10)،(58:12)النصمن

المدنويجددون،الأولالموحشاتويقيمون،القديمةالخربويبنون8

.(61:4)8فجيلجبلموحشات،الخربة

ارضمناهربوا،بابلمنأخرجوا"الأسرفييزالونمااليهودوأن

(1)
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الأرضافصىالىأشبعوه،بهذافادوا،أخبروأالنرنمبصوت،امداتببن

(I ( Y-: IA.

نسيهمقدالربأنحبرافقد،مبالاةوعدمياسفيالأسرى1ليهودوكان

،يعقوبياتقوللماذا"هذاقيالأملوفقدوا،مراحهم)طلاقتوقعمحنركلوا

الهيحتيوفات،الربعنطريقياخعتقد،)سرائيلْوثعكلم.يا

."(49:14)نسينيوسيديالربتركنيقدصهيونولهالت،(40:27)

روحتسكينالىاللامبالاةمنالايقاظالىتهدت(66-40)النبوءةفهذه

فيالثقةمعالعودةاقترابتكيدوتعلن،المشككينطريقواعتراض،الحائرين

النصر.

-549سنةبينمابالفترة(66-40)ةالنبؤهذهتاريخ8دريفر8ويحدد

الفترةهذهيجعلانوالأخيران،(1)وروبنسونيلر!سوأمعهويتفق،.مق538

ثارم.ق549صنةالفترةهذهبدايةففيفقط(56-40من)للاصحاحاتتاريخأ

حاكمأبذلكوأصبحوهزمه،ميدياملك"استياجوص5(2،.ديسضد"قورش"

ثلاثةكونفقد،لقورضألصاعدةالقوةمنوخرفأ،الميديةالفارسيةللامبراطورية

8كرويزوس"همالملوكوهؤلاء.القريقورشزحفاتقاءأجلمنحلفاَملوك

)3يله! Cr s)كلخضعتوبذلك،.مق546سنةقورشهزمهوقد،ميدياملك

.قورشحكمتحتالصغرى،سيا

قورضهزمهالذيبابلملك"نبونيدس"هوالحلففيالثانيوالملك

..مق538/539شةبابلسقطتوبذلك

وتد،مصرملكAmasis،أمازيس"فهوالحلففيالثالثالملكأما

..مق525سنةقورشبنقمبيزهزمه

بابللسقوطذكربهايردلم(55-40)الإصحاحاتمنالمجموعةوهذه

(1).262.W. O. E. Oesterly & T. H. Robinson; An Introduc. P

يرويهاكاالقصةأنظر،مندانةابتهمن(اشياجوس)حعدهذا(قورش)أنالرواياتبعضتذكر(2،

.403-40؟ـه2ص"القديمةالحضاراتتاريخفيآمقدمةفيهيرودوضعنباترول

.403ص2ص،السابقالمرجع:باترول:أنظر"قارون"هوكروسوسأوكرويزوس(3،

Via
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538شةحتى549سنةبينماالواقعةالفترةنتاجمنأنهاالنقاديرجحهذاوعلى

يحددهولكنهتقريبأالتاريخنفسيحددبوكسهـ..بوان،بابلسقوطقبيلم.ق

عملمنافهاويرىالقليلةالمقحماتبعضباستثناء(48-40)للمجموعة

علىقورشظهوربعداي.م38jaسنةحدودفيواضحهوكماوضعهاكاتب

هذ.نكونالأساسهذاوعلى،(؟)بابلغزوهقبيلولكن،الأحداثم!رح

الىمنهاالمسبيينعودةقبيلبابلفيكتبتقد(48-40)الإصحاحات

أورشليم.

لا،(2)م1928سنةالصالحرالثافي)شعياعنكتابهفى+ه+توريولكن

يرجعولكنه،السبياثناءكتبقد(66-40))شعيامنجزءأيأنيعتقد

هيفلسطيننكونوبهذا،تقريبأ.مق040سنةالى(66-40)الإصحاحات

."توري،قالكمابابلوليستالإصحاحاتلهذهالأصلىالمكان

وبابلقورشالىتشيرالتيالإثاراتالنصمنرفع+ه+"توريآولكن

وأتحشيةأنهايبينالإفاراتهذ.فيهاوردتالتيالفقراتوزنأنمؤكداَوكلديا

)نماالثافى)شعيانمىانفيموقفهيوجزثم،النصعلىأقحمتمتأخرة)ضافات

البرطريقعنأورثليمالىيب!لامنمنتصزوعولحة،العبوديةمنعتقنبوءةهو

توجدكما....بابلنهايةالىلاالأرضنهاياتالىيثيرالنبيولكن،والبحر

والمخلص،العظيمللقاهرالسريعالمجىءعنتكررتأزمنةوعدةتجتميزةنبؤ

بنالسيحالربخادمعنالنبييتحدثكما،العالمومحسن،اسرائيلمجدد

قمبير.بنالمسيحوليسداود

المبرزين.غيرالباحثينمنتليلالاهذارأيهفي8توري8يتابعولم

الذيالصث!رقمنأنهضمن8(14:2)فيجاءمايرىف!نه(3)اوسترلياو

(1)

(2)

(3)

.702.G.H. Box; Encyc. Brit. Vol. *1،0 P

.262.W. O. E. Oesterly & Robinson: An Introduc. P

.263.W.O.E. Ocstrly; An Introduc. P
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كالترابجعلهمسلطهملوكوعلى،اممأ(مامهدفع،رجليهعندالنصريلاقيه

اننصارالىاثاؤهذافي"أومشرلي8يرى،8بفوصهالمننريوكالقثى،بسيفه

كرونروصهزيمةالىكذلكالعبارةوتشير،ميدياملك،استهاجوس"علىقىرش

Cressالمث!رقمنداع8:الصغرىلآصبافورشوامتلاك،اللبدببنملك

فأفعله"قضيت،فاجريهتكلمتقد،ثورتيرجلبعيدةأرضمن،الباع!ر

المكتصح،السرعةشديد،الكاسربالطائرقورضيوصففهنا.(46:11)

ثرقمن،فاتىالشمالمنأنهضته"قورضالى)شارة(41:25)فطىلك

بابل،ثرقيشمالتقعالتيميدياالىاشارةهنافالشمال،،باسميدعوالشمس

.قورشمخهاجاءوالتيبابلشرقيتقعالتيأنثانالىيشيروالشرق

فديتك،مصرجعلث.."(43:3)فيقورشالىاشارةنجدكذلك

منلهمكافاةافريقياكلأخذأنهعلىهنااليهرا!ثيفقورض،،عوضكوسبأكوثى

المسبيين.اليهوسراحاطلاقأجل

عمامعلوعاتلناتقدملاالسجلاتن!فالحظوليوء،؟)8أوصتر!"ويقول

مصرأنتوقعقدالنبيانالمحتملومن،كرويزوسقورضهزمانبعدخدث

ولكن،كرويزوصالمهزوموملكهاليديالاقتهالننالقضاهنفستعانيسوف

قمبيز.لابنهالمهمةهذ.)نجازتركبل،مصريهزملمقورضارالصابت

جاءعا،الشيفييعيقكانالعباراتهذ.قالأنعلىيدلممانك!لو

:TAأفي II)أورشليمعنويقول،يتممسرتيفكل،راعيئقورثىعنالقائل

تفيدالأولى،هامتين)ضارقينتحملالعبارةفهذ.،،ستؤمسىوللهيكل،ستبنَى

جعلتهالذياي8راعي8كلمةمنيستفادوذلك،علؤب!راهـةحكمقدقورضأن

وشكعلىأورشليمأنمنهانفهمالتيفصال!انيةالإفارةاما،حاكمأأيراعيأ

دليلهذاوفي،الهدمبعدالتجديدك!ثوعلىالهيكلوأن،الدماربعدالتعمير

المسيينبعودةالقورشيالفرمانصدورعقبقيلتقدالكلماتهذهأنعلى

.(2)بابلصقوطوعقب

.W.O.E.(!.24.(؟" Oesterly & Robinson (An lntroduc

.22-4،1:6-2:1نيعزرافارن(2)
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قالوامنتعضيدالىوشيل،الرايهذاعلىقف9ويلا(1)"أوسترلي"ولكن

TI:44الأيةبعدهوالصحيحموضعهادان،وضعهااسيءقدالكلماتهذهان

يهوذاولمدن،ستعمراورثمليمعنالقلألل،رسله"رلايومتمم،عبدهكلمةمقيم8

."6لهيموخربها"ستبنين

43:14فينجدهاالمجموعةهذهفيبابلالىصريحةاثارةهناكأنكما

."ترنمهمسفنفيوالكلدانيينكلهاالمغاليقوالقيتبابلإلىأرسلتلأجلكم"

السبيفيزالوامااليهودأنإلىري!ئتعبارةمنكثرالمجموعةهذهفيوترد

،43:5،48:20،51:11)مثلقريبةفلسطينإلىمنهالعودةوأن،البابلي

مثلضمناًالسبيالىتشيرفقراتهناكأنيكما،(9-23،52:7-14،21و

،52:11،12)الفقرتينوأن.(\.:48)،(42:14"،(40:2)

النبيأنفيهاالواضحمنأنهالالبابلعريحأذكرأتتضمنانلاكانتان)و(55:12

منها.الانطلاقعلىالمسبيينيحثعندمابابلفيوهويفكركان

وضصظقد05حتى40الإصحاحمنالمجموعةتكونأنالممكنومن

الذيالفرمانعننتجالذيالفورىِالتاثيرتحتCornillكورنييفترضكما

.(2)وطنهمالىبالعودةللمشيينالإذنفيهيعطيوالذي،قورضأصدره

ولكن،مكتوبةصيغةفيأذاعهاقدالإصحاحاتهذهمؤلفبأنالرأيوكان

فيالواردةالمقالاتأوالخطبهذههوأنوتأييدأترحيباًلقيالذيالحديثالرأي

متباينةأوقاتوفيثافهةمؤلفهاعنصدرتقد،(55-40)(الثاني)اشعيا

.(3)دعبفيمادونتثم،الأسرفياليهوديالتجمعفترةمن

إلى(55-40)المجموعةتقسيمإلىيميلونممن(4)"أوسترلي"ولكن

-kليوسترأ(1) iii:

(3)

ول(8Introduc.لهملإ.!)

.702.P.،،،مل!.G. H. Box: Encyc. Brit. Vol

.702.Pا.ا*.G.H. Box Encyc. Brit. Vol

:Robinsonان.3-6!،. An Intr، oduلئى!W. O.E. Oestcrl
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وقيها(48-40)الاصحاحاتعلى!دشتملالأولالقم:رئييينقصمين

عظيمفاتحأنهعلىاليهأثيرالذيقورشوعن،بابلسقوطعنالحديثيتكرر

تلميحأ.وإماتصريحأاما

ممالقورشول!لبابلىذكرفيهيردلمالقسموهذا(oo-49)الثانيوالقسم

وبناء،الفترةنفسإلىتماماًينتميانلاالقسمينمنكلأأنفيقويأالاعتقاديجعل

الفترةإلىتاريخهيرجع(48-40رالأولالقسمأننستنتجف!نناذلكعلى

حين،غزوهافيلفرعأوقورشتاهبوقد،بابلسقوطعلىمباشرةالسابقة

ويحدد،بابلشماليدجلةعلىOpis""أوبيسعندالأكادلينعلىانمصر

مسافةعلىوهوبأسبوعينسيبارفتحهبعد"بقولهتماماًالفترةأوسترلي

."تريبةالنهايةأنالنبيعرفعندئذ،العاصمةمنميلًاخمسين

ندركهناومن،بابلسقوطبعدكتبفقد(55-49)الثانيالقسمأما

سقوطبعدالنبيأدرك)ذ،المجموعةهذهفيقورشأوبابلذكرلعدمففسيراً

علىالمسبسِنحثعلىيركز!وولذا،وثيكوالخلاصتريبةالعودةانالمدينة

:"الصحيحبالدينوالتمسكبالتطهرالتأهبهذايكونوأن،للعودةيتاهبواان

(49:9)."الخ...أظهرواالظلامفيللذين،اخرجواللأسرىقائلًا8

يعدمولا،الجبفييموتولا،المنحنىئطْلَق"سريعاً:وكذلك

(14:51)."خبزه

مناخرجوا.نجساًتمسوالا،هناكمناخرجوااعتزلوااعتزلوا":وكذلك

.(52:11)"الربآنيةحامليياتطهروا،وصطها

:فيقولخربوهامنسقوطبعدأورشليمصحوةقربكذلكالنبيويرى

اخذتقدهأنذا،لشعبهيحاكمالذيوإلهكالربسيدكتالهكذا"

وأضعها،بعدفيماتئربينهاتعودينلا،غضبيكأسيثقل،الترنحكأسيدكمن

ظهرككالأرضفوضعت،لنعبرانحنيلنفسكقالواالذينمعذبيكيدفي
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(23-51:22)."للعابرينوكالزقاق

ثيابالبي،صهيونياعزكالبسياستيفظي،استيقظي8:فولهوكدلك

ولاأغلفبعدفيمايدخلكيعودلالأنهالمقدسةالمدينة،اورشليمياجمالك

.(52:1)"أنجس

عقبقيلقدالقسمهذاأنعلىتدلالتيالشواهدمنكثيرذلكوغير

.أثناء.لبابلانكسار

فهذا،مباشزبابلهزيمةبعدالبيمكانيغامروالمالمسبيينوكون

،بهذاأمزقورضأصدرأنبعدالاالعملهذاتنفيذمنيتمكنوالملأنهمواضح

....بابلفيهام!قطتالتيالنةنفىفيالتنفيذموضعالأمروضعوفد

بينماقنحصرفتزفىقيلقد(55-40)القسمهذااننستنتيثمومن

يخرفهذاالقرارتنفبذتمثهرأيفيأط.بالعوتقورثىقراروبينبابلسقوط

عزرافىقيلعندما8:بضلههذاعلىأوسترليويعاق،الدقةوجهعلىفمعرو

في8قينا"اي*ع"بمتيأحمثافيوجدقدالقرارهذا)ن(1:2)

.(؟)"هناكمناصلر.قدقورشأنيستتبعلاهذان!فميديا

(55-49)،(48:40)المجموعتينبينالفصلعنقيلماولتعضيد

المجموعتين،منكلمضموناوخصاثصبيناختلافأهناكبأنالقوليمكننا

وبينيهؤبينالصلةتعالجالثانيةبينما،ضعبهوبينيهوهبينالصلةتعالجفالأولى

التيهيالصلةوهذه،جميعأالمسبيينمطمحهيالتيصهيوناو،أورشليم

....النبيلأفكارالثاغلالثغلبابلسقوطبعدأصبحت

الضغطأوالتأكيدكثؤنلاحظ(48-40)الأولىالمجموعةفي(نناكما

الهأيدادخال،بابلفيالوثنيةانتشاراجلمنذلككانوربما،الشعبعلى

يسبكهالصنم.بهتعادلونضبهوأي،الههتث!بهونفبمن8يهوهمعمقارنةفي

.W.O.E.266.(؟) Oesterly & T.H. Robinson; An Introduc. P
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-45:18)،0000فضةسملويصوغبذهبيغشيهوالصائغ،الصانع

26).

علىخ!زياًالمتكلمونيخزي،الوراءالىارتدواقد،:وكذلك

.(؟42:7)"،لهتناأنتللصبوكاتالقاهل!لون،المنحوتمات

-44:9)ومثل،(29-41:6،7،21):مثلكثيرالأمثلةهذ.وغير

20)"(45:16-20)،(46:1،2).

المسبضحالةاليهتدعومماالفتزتلكفيالشعبعلىالتركيزهذاوكان

بلالوثنيةعلىالتركنرهذايضبينما،الوثنىالبابليالضعببيناقامواالذين

اليهحاجةهناكتكنلملأنه(55-49)الثانيةالمجموعةفيينعدميكاد

ويجددواأورثليمالىليعولحواالوثنيةةئ!لاهذ.يغالحرواأنوضكعلىوالمبيرن

وحده.يهؤوعباهةالصحيحالدينحيثالربمعبد

ثم

A
w

a!ه!د-+"!!ع،"ول

mآأ

!!ننبق

أين
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الثالثاشعيا

39)الأولعنوتمييزهالثالث)شعيامعرفةفيالفضلويرجع - I)وعن

مثلعلماءعشرالتاسعالقرنفيبذلهاالتيالجهودالى،(55-40)الثاني

,,iشنكنوينلم Kneuen heyneشتادهStadeدومب)و.B.Duhmنشروقد

45ايعش)وتيرت)عليهأطلقلإشياشرحأ1882عامفي"دومة lesaija"+)بعد

."DeutrQjessijaدوشرواشعياةيسمىكانان

منتمامأجديدقميبدأ(56)الإصحاحمع8:(2)بوكسهـ..بويقول

.8مختلفاَجوايتنفسشيءكلفهنا،)شعياسفر

هومن)نما(66-40))شعياسفرمنالأخيرالقسمأن"دريفر8يرىبينما

مابوجرددريفريقرلاهذاوعلى،السىنهايةقربيعيشكانواحدنبيعمل

الإصحاحاتفيالتىالاختلافاتبعضيرجعوانما،الثالثبإشعيايسمى

الإصحاحاتكتبالذينفسهالنبيأفكارفيتطورإلى(66-49)المتأخرة

ثلاثةالى(الثانياشعيا)النبيهذانبوءة8"دريفروبقسم.(48-40)السابقة

هي:أقسام

.84ـهونلخبصعرضواتوراة93ـه8الهيروغييةالتوراةآعليحنيند.فؤاد(1)

الأخيرالإصحاحاتلأنذلك،القديمة8هـويترو)شياآتسميةهيالأعحانحنينفؤاد.دويرى

بعينه.واحدلمؤلفوليستالعصورغتلفةإضعيا،،ترينوعليهااطلقواالق

"2).702.P*ا،..G. H. Box; Encyc. Brit. Vol

(3).236.Driver: An Introduc. P

222

http://www.al-maktabeh.com



:148-40)من-الإصحاحات1

لحتميةاليقييةالحقيقةللشعبيبينانالىالنبييهدفالقسمهذاوفي

شانهامنمتخيلةأوحقيقيةعواثقهناكليستبانهول!قنعهم،الآتيالخلاص

.الخلاصاعلألهة

يجريهاالمناقشةمنمختلفةأنوأعأيستعمل1لنين!فالغرضهذاأجلومن

وعورر.نحفبقعلىبهوهفدرةلبؤكد

:(55-49من)الإصحاحات-2

وتجاربه،شخصهلراميةبطريقةويصف،المثاليخادمهيهوهيقدموفيها

الخادملمهمةالمزدوجةالطبيعهَ،،؟"(42:6)فيأعلنهممااقوىبصورةويعلن

!بافتقارعنتنجمعقباتمنالربخادميقابلماثم،(13-49:1)التبشرلة،2(

.(3"(26-49:41)الإبمانالىاسائبل

النبييحذرثم(9-50:4)فيالمثالييهوهخادمتقديمالنبييعيدثم

فيه،وثققالنبيأفكارعلىيسيطرالعودةاقترابومشهد.(\.:50)فيمراطنيه

فيمراتثلاثتتكررالتيالمتهللةالمناجاةعندمبهجةتعبيراتفيذلكيسوق

(17-9:51،52:1،7:52).

ونورأللثعبعهدأواجعلكواخظك،بيدكفأمكبالبردعوتكقدالربأنا،(6:42)(1)

."*مم

فيوردتكماهي،2+ـهالفدبمالعهدلألبمقلعة"كابهفيهـربنراهب)رئلالقالمزموجةالمهمة(2)

اليهليضميعقوباليهبرجعبأنخاهـعهبتكلفالربيعيلاحيث،(6-ه:49)الفقز

.الأرضأقعىالىخلاعةليكونللأممنورأ-المهمةهذهجانبالىالربيجعلهبل،اسرائيل

الحامة،الأيةققرر.ماوهذا،ى)صاثليعقوبهدايةعؤ3خارسالةمنالأولالثقككون

الأيةتقرؤماوذلك8الأممكلبهدايةوذلك،ضصولأكزالحالممهمةمنالثانيالثقومجون

.(49،الإصحاحنفىمنالادمة

.،(26-14:49)الخ...نيئوسيديالربتركنىقدصهيونوتالت8(3)
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الىيصلونوهمالخلاصأعباءيحملونالذينالرسلالخيالبعينويرى

جدرانمنبشغفينظرونكأنهميصورهمالذينالمراقبينوشمع،يهوذاجبال

.(52:11)السارةالأخباربفرحيعلنونوهمالمدينة

معقريبأبالسلامستفرحالتيالحزينةصهيون(54)الإصحاحفيولهصور

أنفسهميعدونالجميع(55)الإصحاحوفي،حولهامنيهوهحواريأبنائها

فيالنبىيبينثمالمقبلةالإصلاحاتفيةكرا!فللو،النبيدعوةلاستقبال

وزوال(56:1)أخلاقمنالشعبعليهيكونأنيجبماالباقيةالأصحاحات

المذابحالنبييهاجمثم،(8-3:56)فصاعدأآدبمنالعجزأسبابكل

بتدخلالامنهاوالتخلصازال!هافيترغبلاالتيامراثيلوخطايا،الوثنية

(2:57-56:9)للدماروتركؤضعبهمأهملواالذينالحكاميدينئم،الهي

57:1)والتوبة،الربالىالرجوعفيهوافماالوحيداسرائيلأملوأن I-

عليهتكونأنيجبل!ماصورة(58)الإصحاحفيالنبييرصمثم.(21

الإصحاح،وفيوالعودةوبالخلاص،الموعودةالربببركاتتتمغحتىاسرائيل

التائبينلينقذلصالحهميهوهوتدخل،الأساسيةبخطاياهبع!ثلااعتراف(59)

المعاصي.عنمنهم

فهو:%لنبينبؤمنوالأخيرالثالثالجزءأما

:(66-60من)الإصحاحات-3

أكئرصورةفىالمستقبلفيصهيونسعادةالنبييصورالقسمهذاوفي

ففي،النبيأفكارتطورفيالتقدمملاحظهيمكنوهنا":مريفرويفولاثراقأً

يتصوركان،أفكار.منالأولالمقامفي)مراثيلخلاصكانعندما(04-48)

)سرائيل.أعداءعلىيقعالأولالمقامفيال!قضاء

66)الثالثالقسمهذافياما - * A)اصرائيلعلىسبقعقضاءيعلنف!نه

من(8:65،9،13،14،15)المخلصيقيهوهعُئادبينمميزأ،نفسها

يهؤ.بهاوعدالتيالبركاتمنالمخلصينغيرمستثنيأ،لهالمخلصينغير
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يتناسبالأرضفيمكانلابأنهاليهودالنبييذكرالأخيرالإصحاحوفي

وأن،للمعبدالمتوقعالتجديدالىنظرتهفيهذايقولربما،يهوهوعظمة

ولا،المعبدبعضمةلش،قلوبهمعلىيستحوذأنيجببالربالاهتمام

القلب.وبتكريسبالتذللولكن،الروحيةبالخدمة

المخبأةالبركة:متعارضتينبصورتين(24-6:66)نجييختتمثم

أعداءها.ينتظرالذيالمخيفوالقضاءلأورشليم

كضبالذيالنبينفسهو(66-56)الإصحاحاتكاتبأنيرونوالذين

بينالتشابهاتبعضعلىالرأيهذافييعتمدون(55-40)الإصحاحات

نأيستبعدمنهناكن!فذلكجانبوالى،اللغةوفي،الفكرةفيالمجموعتين

مؤلفينلعدةبل،واحدلمؤلف(66-56)نفسهاالثانيةالمجموعةتكون

.واحد)1(عصرفيتمتقدتكونأنيمكنلاأحداثعلىلاحتواثها

اطلقمجهولنبيإلى(66-56)الإصحاحاتنسبةيرونالذينوبعض

نأعلىدليلًاليسالمجموعتينينمتشابهاتوجودأنيرى"الثالث)شعيا"عليه

الذيالكاتبأنافتراضعلىهذايحملأنيمكنوانما،شخمواحدكاتبها

تأثرقد"الثاك)شعيا"عليهأطلقالذيوهو(66-56)الأخيرةالمجموعةكتب

ويبدو،وتعبيراتهالعظيمسلفهأفكارفتراتعلىاستعملقدوأنه"الثانيب!ثمعيا8

التيافكارهمعدائمأتتواءملاالمستعارةوالتعبيراتالأفكارهذهأنيدركلمأنه

-40)الإصحاحاتأنإلىالباحثينبعضيذهببل،سابقتهادونمرتةفيهي

بعدالكتاببعفأحدإلىبعضهاوضمهاتجميعهاقاممجموعاتهيإنما(66

.(T)مباشرةالسبيمنالعودة

-56)الأخيرةالمجموعةفيوردتالتيالمتنوعةالأدبيةوبفحمالقطع

أوقاتفيكتبتقدبأنهاللاعتقاديدعوماالأشابمنهناكأنسيظهر(66

.Lؤ:بنزفي.اليوتلانظروكذلك،63ـه،الهيروغليفيةالتوراة:عليحسنينفؤاددكتور(1) Elliot

Clarendon..ككاا.! Bible. Vol- Ill

(2).119.George L. Hurst; Sacred Literature, P
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بهانادىقد(66-40)الأخيرالقسمتأليفوحدةأنمنبالرغمهناو(1)ةفنتخم

عنالمكانةفييقللاآخرعددفيهاواختصمدريفر()مثلمكانتهملهمباحثون

ترجغالصعبمنيجعلمما،"أوسترلي"j،"شين"و"دوم"مثلالساقين

والفريقان،الأدلةمننظرهوجهةبهيؤيدمانريقكليعدملاإذ،غيرهعلىرأي

....النصمضموننفسمنادلتهمايسوقان

بكلجاءلماأجزاءوتحليلهثلاثةإلىللنبوءةتقسيمهعند"دريفر"رأينافقد

منهالعودةحتىالسبيفترةهوواحدفلكفييدور(66-45)القسميجعلجزء

.قورشترارإثر

MartiومارتيDuh*"دوم"مثل"الثاكإشعيا"نظريةاصحابأما

(66-56)الأخيرةالمجموعةأنيرونفإنهم،وآخرينOesterlyوأوسترلي

أطلقواواحدمؤلفعنصدرتقد،بهايعتدلاالتيالإضافاتبعضباستثناء

هذهكتبقدالثالثهذاوأن،السفرأقسامبينللملاءمة،"الئالثاشعيا"عليه

وصولقبلم.ق045سنةفيوبالتحديد،م.قالخامسالقرنمنتصففيالمجموعة

.تلائل)2(بسنواتأورثليمإلىنحميا

المجموعةهذهأنالنظروجهاتواختلافالرأيفيالبلبلةأوجدومما

وكذلك،(8-56:1)بناؤهأعيدقدالمبدأنعلىتدلفقراتبهاالأخيرة

(11:1-6)iمجازياًالربصوت،الهيكلىمنصوت،المدينةمنضجيجصوت

.(66:6)"أعداءه

شوتي،يحفظونالذينللخصيانالربقالهكذالأنه":وكذلك

أسواريوفيبيتيفيأعطيهمأني،بعهديويتمسكون،يسرنيماويختارون

).Introduc.:ورونجونأوسترليكذلكأنظر(1) P.M"*)

.G.رك،،.P.702.:انظر(2) H. Box: Encyc. Brit. Vol

,166.G. W. Briggc; The shorter Oxford Bible; P

.168.L. EIIiot- Binns: The Clarendon Bible:75101،10 P
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-56:4)،ينقطعلاأبديأ)سماًأعطيهم،والبناتالبنينمنأفضلواسئماأبمُصُن

أورشليمإلىوصلقدنحمياأنعلىيدللاللنمىالعامالجونرىبينما

فيفسادمنتصورهما(13كا7ْ-9:56)فالفقرة،الواسعالدينيب!صلاحه

والكذبوالمعصية،والزنى،والسكر،المسئريوالجشع،الدينيةالقيادة

تحتالأوديةفيالأولادوقتل،خضراءشجرةكلتحت،الأصنامالىالتقربوكذلك

أنيمكنلاذلككل،الوثنيينآلهةمعالعهودوقطع،الذبائحوتقديم،المعاقلشقوق

نأبدلاالجزءهذان!فولذا،نشرهفيتساهلأو،بمزاولتهنحمياسمحقديكون

الى)شارةأيالنصريتضمنولموعزرانحميامجيءعل،سابقزمنالىتاريخهيرجع

.(؟"م.ق454-385سنةالنمستأريخيمكنولذاوعزرانحميا)صلاحات

.(1)م.ق538-445

بناؤهأعيدقدالمعبدأنيفيدما(21-57:14إالتاليالقسمفينجدثم

بذلكويشير"الشفتينثمرخالقا":تقولالتي(57:19)الفقرةفيوبخاصة

وتقديمالحمديعني"الشفتينثمر"و،المتعبدينعلىالسماويةالنعمةالى

ربما(57:13)الآيةوأنخاصة،المعبدعبادةوجودعلىدلوبهذا،الشكر

ويرثالأرضيملكف!نهعلىالمتوكلأفا".المعبد"2(وجودإلىإشارةتضمنت

عليه.المعبدوجودمنقداستهاكتسبقدهناوالجبل،"تدسيجبل

الزمنيترتيبهاكانربما(60-56)الإصحاحاتأنبعضهمويرى

.(r)(66-61)الإصحاحاتبعدهوالصحيح

يرىSellin"سيللين"مثلباحثأالنمجعلمضمونفيالإضطرابهذا

صدىأوأثرلهاليسونحمياملاخيعهدفياشتهرتالتيوالأحاديثالخطبأن

(1)

(2)

(?)

.168.L. Elliot- Binns; The Clarendon Bible; Vol.))). P

.283.W. O.E. Oesterly & Robinson: An Introduc. P

,38.Oxford؟"!.L. Elliot- Binns: The Clarendon Bible; Vol. III
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موجودأيكنلمالمعبدأنعلىتدلفقرةمناكثروجودكذلك،الثالثإشعيافي

مقدسك"داسوامضايقونا،قدسكشعبامتلكقيلالى"مثلكتابتهااثناء

برية،صارتصهيون،بريةصارتقدسكمدن"وكذلك،(18:63)

نارحريقصارقد،،باؤناسبحكحيث،وجمالناقدسنابيت،موحشةوأورشليم

تشيررأيناكمافقراتنجدبينما،(64:10،11)خراباصارتمشمهياتناوكل

المعبد.وجودإلى

3!اا!دا"سيللين"جعلالنصأجزاءمفاهيمبينوالاختلافالتباينهذا

وقد،السبيبعدعاشكاتبالى(66-56)السفرمنإلأخيرالجزءهذاينسب

ثم(52-40من)وبالذات،الثانيإشعياإلىالمنسوبةالكتاباتمنجزءاًأخذ

.ق520-586بينماالفترةفيعاشأورشلييآخرنبينبوءاتوبينهذهبينمزج

.(1)عندهمنبكتاباتضخمهاثم،م

انبدلا"سيللين"اليهيشيرالذيهذاالأورشليميالنين!فهذاوعلى

رأيحسبوكذلك،العودةبدايةحتىالسبىفترةخلالعملهكاننبياًيكون

بينمنوليس،أورشليمفيعاشواممنالنبييكونأنبدلاSellinسيللين

الثاني"إشعيا"عليهأطلقالذيهوليسأنهكما،أورشليينبيئأنهيصفهلأنهالسبايا

كتاباتمنبجزءمزجتقدالأورشليميالنبيا.ْ!نبوءاتأنيرى"سيللين"لأن

الخليط.هذاعلىعندهمنالجامعأضافثم"الثافي)شعيا"

وأ"الثالثإشعيا"نظريةأنصاربهايطالعناالتيالاف!راضاتهذهوإن

،نظرهوجهةتمزيزفريقكلبهايحاولمحاولاتهيإنماالرأيفيمخالفوهم

(2"أوسترلي"اليهأشارماسببهكانربماالآراءبينوالتضاربالاختلاتوهذا

وما.مق538سنةوهيالإصحاحاتتلكإليهاتنتميالتيالفترةتلكأنمن

سفرمنالمجموعةهذهحقيقةفهمفيعليهنعتمدعونأيإليناتقدملابعدها

العالمفييحدثكانماىالإشارة(يتقدملاالإصحاحاتأنكما،إشعيا

تاريخها.وتحديدضبطعلىمنهانستدلحتىالخارجي

(؟)

(2)

,702.G. H. Box; Encyc. Brit. VoI. XII. P

,277.W.O.E. Oesterly & Robinson; An Introduc. P
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تهمناالتيالفترةفيوبخاصةضثيلةمعلوماتنانجداليهودتاريخالىوبالنظر

586سنةيهوذاسقوطبعدوقعتالتيفالأحداث.الثالثاشعيانصتأريخفي

جاءحين.مق444سنةحتىاليهودتاريخعنواضحةصورةتعطيناتكادلا.مق

القديمالعهدفيالتاريخيةالأسفارانكما،يهوذاحكموتولىأور!ثليمالىنحميا

.ق520سنةحتى537سنةمنالفزةفيحدثعمابالذاتمعلوماتاليناتقدملا

قيادةتحتفلسطينالىبابلفيالمسبيينمنعدديعرد.مق537سنةففي

05سنةوفي،شيشبصر"؟( Y8"حَخاىتنبوءعهدفي.مقajكانت"زكريا

الكاهنأنكما"زروبابل8هو،نذاكيهوذاحاكموكانبدايتهافيالمعبدتجديدعملية

.؟صادقيهوبنعو!ثيكانالأكبر

الصمتيعود(2"م.ق516سنةالمعبدتجديدمنالانتهاءالىالإشارةوبعد

معروفةغيرلمدةليهوذاحاكمأأورشليمالىنحمياجاءحين.مق444سنةحتى

اثنتييهوذاحكمتولىأنهإلىيشيرنفسهنحمياكانن)و،التحديدوجهعلى

المسبيينمععرزاوصولأما(4"البابلي(3"الملكأرتحثشتاعهدفيسنةعشرة

(1)

(2)

(r)

(4)

أقاربأحدكانوربما،القديمالعهدفيمفصلذكرعنهايردلمالقالخصياتمنهذاشيثضر

زروبابل.

السادسةالشةفي،ذارشهرمنالثالثاليرمفي(6:95)عزرافيمثبتهوكاالمعبدتجدبدنموقد

واليأكانالذيHystaspesهتاسيىبنالأولدارا8هوهذاوداريوس،الملكداريوصحكممن

المجو!Caumataكوماتاالثائرمنالحكمينتزعانالنبلاءبعضبواصطةواستطاعالفرثِننبلادعل

داريوسظلوتد.اسمهواتحلسرديروشيههأخا.فتلأنبعدتسببزمنالحكماعضبالذي

ق.م.486منةماتحتىم.ق522سنةمنالحكمفيالأول

t-406ـه2ص،القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمةهباترطه)أنظر . Aجةكذلكوانظر.

وآخرين.صالحد.توفيقترجمة337ص2ب8المقدسالكتابتفسير،رابتمافورد

فيارتحثشتاالملكالأمرهذافياستاذنمنذبهوذاحكمانهاي!حنيقررحيث(5:14)نحمياانظر

)نه:(7-13:6)فييقولنحمياولكن،والثلاثينالثانيةالنةحتىحكمهمنالعثرينالسنة

الىدخلتبابلملكلأرثختاوالثلاثينالاثثنينالسنةفيلأقأورشليمفيأكنلمهذاكلوفي"

...بيث!ايلاعملهالذيالروفهمتأورشليمالىوأتيتالملكمناستاذنتأياموبعد6المعبد

."الخ

-فارصوهو.فارسملك)نه4:7فيعزراعنهوتل"بابلملكبانه13:6فيفحمياوصفهأرتحشتا
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.م.ق397سنةحواليكانفقدبابلمنالعاثدين

كذلكالأمرنجدف!نناالحكمفينحميابقاءفترةيشملالغموضأنوكما

ماالانعرفولا،العودةبعدشعبهبينعملهفيعزراقضاهاالتيللمدةبالنسبة

يحكميزالماسنبلطكان.مق408سنةأنمنالفانتين)1(بردياتذكرته

سف.لتقدمالغالبفيعنهناباقد8شلميا"وaدلعيا"ابنيهأنرغم،السامرة

بجفاي"كانيهوذاحاكمأنكذلكنعرف.مق408سنةنفسوفي

Bigvay"باجواس"أوi Bagoas،وأ"يوحنان"كانالأعظمالكاهنوأن

الىتعزيقدنحميازمنقبلأنهاعلىاليهاأشيرالتيوالمواضع،يهوحنان"

وهذانحمياحكمنهايةحتىالمعبدتجديدمنذ(.مق444-516)الفترة

تقريي.التاريخ

الفترةنفسالىتنتمنيأنهاعلىتدللافقراتالثالثاشعيافيوهناك

نستطيعاشارةأيةاليناتقدملاوهي(4-59:1)مثلالفقراتوهذهالسابقة

السابقةةر!فلانفسمنبأنهايوحيالسياقكانوان،معينةبفترةإلحاقهابواسطتها

الكثيرةلآثامهالشعبعلىالربغضبمنبهتوحيلماوذلكنحمياوصولعلى

لهمالربيسمعأندونخطاياهموحالت،إلههموبيمنبينهمفاصلأجعلتالتي

بالشر.يلهجكانولسانهمبالكذبنطقتوشفاههمبالدمتنجستايديهملأن

كلوأنبخطاياهالشعباعزافعلىاشتملتالتي(15-59:9)الفقرةكذلك

عزراعولةبعدماالىالفقرةهذهنردأنويمكننا.آثامهمكزةسببهانمابهمحلما

الاعزافففسوبين،بالخطاياالاعزافهذابينكبيرأتشابهاًنجدانناحيث(2"بقليل

.(rعزرا"أمامالشعببهأقرالذي

.8قورضيديعل538شهْمنذللفرسخضتأنبعدبابلوحكمالأصل

في(*ح5يب)جزيرةفيجرديةمتعمرةومناليارصلترمائلمننخهيهذهالبرديأوراق(1)

الكتابتفسير"فيرايتمتافور.بأنظر.بالآراميةمكتوبةوهي،أموانبقربالعليامصر

.337ـه2ص"المقدس

كانفقداليهودالمسببينمعزربابلوعودةقورشترارأما،.مق458ييسةحواليعزراعودةكانت(2)

.G.A.410.دسميتيقرركمام.ق536سنة Smith; The Expositor's Bible, Vol. 1،0 P

.15-9:59:اشعياكذلكوقارنV:9:عزرا(3)
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كانوان)ومتأخروقتالى(؟"بعضهميعزوها(21-59:16)الفقرةكذلك

القسمأوسترلييعزوالمتأخرالوقتهذانفسوالى،الوقتهذايحددوالم

(63:12:64 - V)بعضبذلكيخالفوهومتكاملكلالقسمهذاأنويرى

هذهمنويتضح،بعضهاالىالسفرجامعضمهاتوليفةيرونهاالذينالباحثين

الشديدللعقابنتيجةيكونقد،(2"مؤسفلتلفتعرضقدالمعبدأنالفقرات

إلىتشيرأو.مق350سنةحواليفياليهودعلىالثالثأرتكسركي!أنزلهالذي

فيمدونهوكما.مق169سنةالرابعأنتيوخسيديعلىالمعبدقدسيةانتهاك

.،3)(28-1:20)أولمكابيين

1))شعيافيوردلمانظرأالأخيرالرأيهذايستبعدأوسترليولكن V: Ir)

الرابع.انتيوخسعهدفيلليهودسبييحدثولمالسبيالىواضحةاشارةمن

أيام.مق350سنةإلىالفقرةهذهتاريخيرجعالذيالرأيولكن

قدكانهذاالثالثارتكسركيسلأن،مقبولرايهوإنماالثالثارتكسركيس

بحرشاطىءعلىHyrcaniaهركانياالىسبايااليهودمنالألافعشراتحمل

.أCaspianكاسبيان

ولصعب(24-17:66)للسفرالختاميالجزءفيالآراءتختلفئم

للاياتالعامةالحالةأنيرىيلر!سوأولكن،المجموعةلهذهمعينتاريختحديد

بعضتعطينا(22،24)تايَاللالأخرويةالطيعةوكذلك(18-21،23)

القرنمنالأخيرالجزءإلىالقطعةهذهتاريخإرجاعفياليهاتستندالتيالأسس

(1).285.W.O.E. Ocsterly & Robinson; An Introduc. P

حيثوجمالاقدصكبيت،موخةميلث!روأوبريةصارتتدسكمدنآ:(11-10؟64))ضعيا(2)

.8خراباصارتمثتهياتناوكل،نارحريقصارلْهد،،باؤناسبحك

(r)العذراءالسيدةكنيسة"المقدمىالكتابمنالبروتتانتحذفهاالتي،القانونبةالأسفار8:أنظر

lemالانجلبزيةالترجمةفيوردبماهذاوقارن.22/6/1975فيبالامكندرية Bibleكد!(The Ge

وأدبمصرغزاأنبعدأورشليمغزاقدهذاأتيوخىأنمنالأولالمكابيينسفرمقدمةفي

.م.ق143عنةفرعونها

M
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إلىنسبتهايمكنالتيالأجزاءأنفيبحثهنتائجأوسترلييوجزثم،.مقالرابع

(58)الإصحاح،(21-57:14)،(57:13-56:9):هيالثالث)شعيا

:t!)،كله Lr-):t`)6-16_1:11)و،كله(65)الإصحاح، f).

سنة،516سنةبينماالواقعةالفترةالىتنسبالقطعهذهوكل

..مق444

،(12:64-7؟63)،كله(59)الإصحاحوهيالمتبقيةالأقسامأما

القرنمنالأخيرالنصفالىارجاعهاالممكنمنف!نها(24-17،ه:66)

.م.قالرابع

رأي،وعرضناالثلاثةبأجزائهالصفركتابةلتاريخ)يجازفيعرضناأنبعد

فإنناالثالثإشعيابنظريةوالقائلين،فقطوالثانيالأول)شعيابنظريةالقائلين

السفر.بوحدةالقائلينلآراءالآننتعرضى

-40)الإصحاحاتنسبةأنكروامنعلىيردالذيبفيفر"؟،هؤلاءومن

الأول)شعيابعدعاشمجهولكاتبإلىوينسبونهانفسهالأول)شعيالى1(66

منها:لأسبابوذلكعاما130ًبحوالي

منالضخمالعددهذامثلإنجازيمكنهالاللأحداثالمستقبليةالرؤيةأن-1

.الإصحاحات

تحريريدبهعلىتمالذي"قورش"الفارسيللغازيالحقيقيالاسمأن-2

بقرنالأحداثتلكقبلعرتقديكونأنيمكنلاالبابليالسبيمناليهود

تقريباً.ونصف

نإ":بقولهعليهايردالسفروحدةعنالمدافعيناحدن!فالأولىالنقطةأما

القدير،بقدرةوذلك،مطويغيرلديهالمستقبليكونالسماءأرسلتهالذيالبي

وبعواقبه.باثرهيتنباوأنقرونبعدسيحلالذيالخرابيرىأنيستطيعالنبين!ف

وأحداثمشاهدترىماغالبأعينيهن!فالراهنةالأحداثحالةيستعرضوهوحتى

(1).606-605.Charles F. Pfeiffer; The Wycliffe Bible Commentary; P. P
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يحتلأناشعيااستطاعفكذلك!"+به+-؟إلالأيامنهاية

السبيمناليهودعودةعلىبنبوءتهحزقياالملكحكمأيامعاليةمنزلة

.(1)"البابلي

Ktesiasبمامستشهداًالثانيةالنقطةعلىالكاتبنفسيردثم 43Uنأمن

الذي"تورض"كلمةلأن،لإنسانعلمأويسوصفهوإنما"تورضآامح

اتخذقد"قورش"الملكيكونوقدالمسبيللعبالمخلصيكونأنلهم!يقدر

الإلهية.العنايةبهااناطتهالتيبالمهمةمق!نعفاأصبححينالاسمهذا

تلكخلالفعلأحدثتتدالمستقبليةالرؤيةأنفييتلخصفهوبفيفرردأما

المعاصرالجيلمنهاالكثيريتناول)ذ(66-40)والعشرينالسبعةالإعحاحات

الأخصوعلىالنبييخاطبهمكانالذينهؤلاءأنيرىدريفر)2(ولكن.لإشعيا

نأفيمجتهداً،اليهممتوجهأ،معهممتناقشاًشخصيأيخاطبهمالذينأولثك

،(40:21،26،28)الفقراتفيالحماسيةببلاغتهعليهميستحوذ

(3:58)،(6:51،12)،(10:ه.0)،(48:8)،(،43:15)

حتىأو"حزقيأ"و"آحازآعاصرواالذينأورشليمرجالهمليسواهؤلاء،وغيرها

بابل.الىالمنفيونانهمبل"منيآ

روحفيغارقأكانبانهاشعياعنيقولونالذيناولثكيتقددريفرأنكما

ليسالأمرهذااندريفرويرىالأحداثبأتياتيخبرأنعلىوقاهـرأالمستقبل

الإسرائيلية.النبوةطبيعةعكسولكنه،القدلِمالعهدفييوازيهماإلىيفتقرفقط

عنالإنباءفيتترددلمالمقدسةالأسفارأنعلىدليلهيسوقبفيفرولكن

ذلك.الحاليقتضيحينالمستقبلفيمعينةاصماء

(1)

(2)

.214-213.M. Friedlander; The Jewish Religion; P. P

.237.Driver. An Introduc. P
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بثلاثةمجئهقبليهوذافينبيبهتنباقدمثلأ"يوشيا"الملكفاسم

.(1)ونقر

بسبعةمجيفقبلالمسيحلولادةكمهدبالتحديدذكرقد"لحمبيت"أنكما

.(2)قرون

لإشعياوالستينالستةالإصحاحاثخلالأنهلوحظففدذلكالىوبالإضافة

الالهامعلىدافعكدليلمتنبثةنبوءةلناحفظته،للنبوءاتعاديغيرتأكيدوجدقد

الإلهي.

وبسرعةحياتهفيتحققتاتنبؤلإشعيابأنهذاعلىدليلهبفيفريسوقثم

،33:37)فيللطبيعةخارقبتاكيد،سنحريبخطرمنأورشليمخلاصمثل

(مابمأعوامثلالةخلالفيدمشقباندحارالخاصةنبوءتهتحققوكذلك(3)(35

عاماعشراثنيغضونفيالسامرةبخرابءتهنبوتحققثم(8:4،7)فيآشور

.(8:38)فيالمزولةظلبتقهقرنبوءتهثم(16:7)في

ذلكودليل،الإلهيةالسلطةمنقوتهاتستمدكانتاشعيارسالةانكما

.(8:6)بذلكالربكلفهحينوتحقيقهاإشعيانبوةانجازاممحان

.،،"الشعببهليخبرالمستقبلعلىسيطلعهبأنهالربأخبرهكذلك

(?)

(2)

(r)

(4)

ايل،بيتالىالرببكلاميهوذامنأتىقداللىبرجلو)ذا5:(13:1،2)أولملوكأنظر

مذبح،يامذبحيا:وقالالرببكلامالمذبحنحوفنادى،يوقدلكيالمذبحلدىواقفويربعام

الذينالمرتفعاتكهنةعلبكويذبح،8يوشيا8اسهابنداودلبيتجولدهوذا،الربقالهكذا

بانهبيفراليهأشارالذيهذاالهرجلكانوربما.8الناسعظامعليكوتحرق،عيكيوقدون

.(9:29:ثانأيام)فياسمهوردالذي8الرائييعدوآهوكانربما،نبي

قاضييضربون،مترسةعليناأقامقد،الجيوضيابنتتتجثينالآن":(5:1،2يمخا)أنظر

،يهوذاألوفبينتكونيأنصغيرةوأنتِأفراتهلحمبيتياأنتاما.خدهعلىبقضيب)مراثيل

.8الأزلاياممنذ،القديممنذومخارجهاسراثيلعلىمتلطأيكرنالذيلييخرجفمنك

-36)اشعياسفرمنبالذاتالجزءهذافيالباحثونقالهبماررريمكنهذابفيفررأىكانو!ان

أنيرىأوسترلي)نبل،(20:19-18:3ثانملوك)منمأخوذهوو)نمالإشعياليىبأنه(39

rA)الإصحاحاتفياشعيانصوجامع،الثانيالملوكنصجامعمنكلأ -r-I)منأخذا.قد

حزقيا.الملكجلكانربماآخرمصدر

A))شعياأنظر L V: II)وكذلك(23،26-49:21)كذلكوقارن(rr, R: iy)،
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يذهبماوتعضدنظرهوجهةتؤيدالنمقرينةمنياخذانفريقكلويحاول

الأخر،غيرنبيمنهالكلاقسامثلائةالىالسفرتقسيمالىيذهبونكالذين،اليه

وغيرهم،واوسترليوسيللينوبوكسدوم:مثلوهؤلاءاشعيااسمويجمعهم

أورشليملإشعياء(39-1)منفقطقسمانالسفرأنالىبذهبونمنوكذلك

:Yr)الفقرةقبيلهومنوانمااشعياعملمنلبس(66-40)و 1 i - 2 : ir)

فرحةعنتعبرلأنهادريفرقالكماالشينهايةتاريخالىالباحثونأرجعهاالتي

منأكثرفيري!ثي(66-40)السفرمنالثانيالقسمأنكماالسبيمنالعودة

يشيرالقسمهذالأنالسبينهايةفترةالىيرجعالنبوءةهذهتاريخأنإلىموضع

التيالمعاناةالىيشيرماومنها(؟"وأقفرتخربتأنهاعلىاورشليمالىمرارا

العودةمنظرالىيشيرماومنها،الكلدافيين)2(أيديعلىيقاسونهاأواليهودقاساها

بينيعيشكانهذاالثانياشعيان!فهذاوعلى.وشيكاً)3(النبييراهكانالذي

علىوالحرصالعودةفيالأملفيهميبث.مق550سنةحواليبابلفيالمسببين

الصحيح.الدين

بينهالتوفيقيمكنلاالسفروحدةنظريةأصحابرأيفيالقولهذاولكن

ضحلةمعرفةيبدي(66-40)ف!شعياالسفر،فيالمتضمنةالداخليةالأدلةوبين

يشيرالتيالأشجارأنكما،فلسطينبجغرافيةواسعةومعرفة،بابلبجغرافية

والسنديانالأرزمثلبابلفيمعروفةوغيرالموطنفلسطينيةأشجارهي،اليها

.وغيرها،،(والبلوط

.Bدومبرناردبهسلملمابفيفريتعرضثم Duhmمنالثانيالقسمأنمن

(9:43،12).

11:*1)ثل(1) 4 In:1r) ، (i:1i ) ، ( 12:58) c (YI: II).

.(52:5)،(47:6)،(43:28)،(42:22،25)ثل(2)

الخ.(48:20)،(46:13)"(40:2)ثل(3)

ij:اضياأنظر(4) 6 1f: fEالمجموعةهذهأنفيالرأيهذامع"8+وشفق19:41:لك

معاتفقوانTo+غيرانفلسطينفيكتبتى)نمابابلفيتكتلماضعياسفرمن(40-66)

المؤلف.ووحدةالفربوحدةيقرلاانهفييخالفهمانهالاالناحيةهذهمنالسفربوحدةالقائلين
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علىيصردومأنالا،بابلفيشيءمنهيكتبلمvt-44)وخصوصاًإشعيا

يعارضبفيفرولكن.(1)البابليالسبينهايةقبلوجودلهيكنلمالقسمهذاان

التيوالمفاسدالشرورجميعأنالىمستندأ(2"دوم"رأيمنالأخيرالشق

والعشرينالسبعةالإصحاحاتفيمشرثبةبقيتالأولإشعياعهدفيانتشرت

،(4-58:2)وفي(29:13)فيذكرمثلًاالدينيفالنفاقكذلكالأخيرة

وفي(1:15)فيورديومياًنظاماًأصبحااللذانوالعنفالدماءسفككذلك

فيوردوالعسفالقهرلسلطةالمطلقةوالسيادةالقضاءوتعويج.(59:3،7)

الذيالخلقيوالانحطاطالانحلالونفس،(59:3،9)وفي)(01:1،2)

الذي8فسي"الملكحكممميزاتمنكان(8-59:1)الفقرةفيسائدأنراه

.أقصاها)3(الىأقصاهامنالبريءبالدمأورشليمملأ

كلبينالدامغةالحقيقةبانهايصفهاأخرىنقطةالىبفيفريشندكما

بينمتسلطاًمتسعاَشراًتبدوالسفرمنالثانيالقسمفيالوثنيةأنوهيالحقائق

:اليهردانبياءمعاصري

شجرةكلتحتللأصنامأنفسكمتوقدون...انفسكمتسخرونمنضد"

.(4"...الصخوشقوقتحتالوديانفيأطفالكمتذبحونخضراء

نأبعدالوثنيةمنتطهرتقدكانتيهوذاأناقتناعبكلالباحثونلاحظولقد

المفاصدمنكئيرأانكما،البابليالسبيبعدالتطهرهذاوكان،بهابشمت

أسفارمثلالسبىبعدماسجلاتوملأتعنهاأعلنقدالقوميةوالآثامالأخرى

للفقراءالأغنياءوقهربالأجنبياتالزواجمثلالأثاموهذهوملاخيونحمياعزرا

مطلقاًاليهالرلمالوثنيةولكن،ذلكوغيرالعشورعنوالامتناعالسبتونقض

(66-40)الثانراشعيامنجزءأيهناكليصبانهيقولالذي.هورستلجورجراىوكذلك(؟)

George.119.:انظر5460شةقيكبلْهديكونأنيمكن L. Hurst; Sacred Literature, P

Charles.606.:انظر(2) L. Pfeiffer; The Wycliffe Bible Comm. P

.6:21:ثانملوك:انظر(3)

.65:2،3،66:17:كذلكوقارن،57:4،5:)ضعبا(4)
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يكثرعنهاالحديثكانالسبيقبلماسجلاتفيوحتى،صيغةاوشكلوباي

.(؟)الأولالمقامفيلإسراثيلكخطيئةباشمئزازتذكروكانت

هذهضوءفيبفيفربهايخرجالتيالوحيدةالعقليةالنتيجةن!فهذاوعلى

هذهانوبما،السبيقبلوضعتقدللوثنيةالمضادةالفقراتتلكأنهيالحقيقة

انتشارأالسفرمنالأخيرةوالعشرينالسبعةالإصحاحاتبقيةفيمنتشرةالفقرات

والعشرينالسبعةالإصحاحاتأنعلىقرينةذلكن!ف،الفقراتببقيةالصلةوثيق

..مق586سنةأورشليمسقوطقبلوضعتقدكلهاالأخيرة

وأ"الثاني)شعيا"نظريةيعضدالنصخلالمندليللاأنهبفيفريؤكدثم

المتنبئةالنبوءةحدوثإمكانيةضدالفلسفيالتحاملعنالنظربصرف،الثالث

والزمن،فلسطينهوالنصمحتوياتمعيتلاءمالذيالوحيدالموضوعأنكما

السبي،قبلماتاريخهوالنصمضمونمعيتوافقالذيللموضوعالوحيد

سفرتأليفوحدةعلىآخردليلأهناكأنكما(2)منسيحكمإبانأكثروبتحديد

المقدسالواحد"بأنهللربالمتميزالإشعيانيالوصفانتشاروهو،اشعيا

بقيةفيفقطمراتخمسالوصفهذاوردوقد"اسرائيلقدوس"أو"لإسرائيل

الأولىوالثلالينالتسعةالإصحاحاتفيمرةعضرةاثنتيوردولكف،القديمالعهد

السفر.إصحاحاتبقيةفيمرةأربعينوورد،)شعياسفرمن

الجزءفيوظفتالتيوالاستعاراتالمتميزةالعباراتمنكثيرأأنكما

بمقارنةذلكويتضح،كلهالئانيالجزءفيتكررتتدالسفرمنالأول

شاركقدالسبيإلىتذبولمأوريثليمفيبقيتالتيالبقةبأنهنابفيفرعلىنردأنيمكاولكن(1)

هذامظهرمنوكثيرأالديخيوالانحرافالأوثانعانالثمالفيالامرسنجيرانهممنهاالكيرون

مابينجدأالكيرالثهوجهننكرانهذامعنىلي!ولكن،(17:19ثانملوكأفظر)الانحرات

(6-75:4)إضعيافيوردماوبينومفاسدموبقاتمن"منسى"عهدفييحدثكان

ثانملوكأنظر)خرابهابعدالامرةفييحدثكانمامعيتفقهذامنكثيرأإنبل(3-65:2)و

17:29-40).

صحةفيأنظر.الثانياشعبافيإلبهاشيربماالثهمنكثيرفيهكذلك،يوثامبنآحاز،حكمكانربما(2)

.(8-59:7)و(5،6-57:4)ايثيافيجاءبماوقارنه(4-16:1)ثانملوكهذا
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مع(1:11،12)و(كالأ:52)مع(11:9)و(51:11)مع(35:10)

(1 yi : Ir).

سفرفيالجديدالعهدمنالسفروحدةعلىجديداًدليلأبفيفريسوقثم

-12:41)يوحنا rA)ثم(\:53)اشعيابقولالبدايةفييوحنايستشهدحيث

إلىالقولينينسبثم(9:6)فيلإشعياآخربقولالوقتنفسفييستشهد

."عنهوتكلممجدهرأىحينهذا)شعياقال":بقولهشخمواحد

صدرالذيهوالكاتبنفسيكنلمواذا":بقولههذاعلىبفيفرويعلق

واضحاًخطأأخطاقد-يوحناأي-الرائيالرسوليكونفعندئذإشعياسفركلعنه

.(2"الثقةعدمشبهةمثارعندئذيكونإنجيلهسجلجميعوأن

علىأدلتهميسوقونوزمنهتأليفهفيالسفروحدةنظريةأصحابكانوإذا

كماآخردليلأالقياسيةأدلتهالىيضيفالذيبفيفرمه!مو،اليهذهبواماصحة

أصحاب،ن،يوحناسفرفيرؤيتهمناثارهفيماالدينيةالعاطفةعلىيعتمدرأينا

ماتعضيدفيالعقلىوالتحليلالتاريخاستقراءعلىيعتمدونالمقابلةالنظرية

النبييتناولأنالنبويةالرسالةطيةمنإنيقولونثم،كذلكرأيناكماإليهذهبوا

منيعيشونهماإصلاحويحاولفيعالجهاومعاصريهعصرهومشكلاتاحداث

بعضالنبيتناول)ذاوحتى،وقتهبظروتوثيقأاتصالأمتصلةاذنفرسالف،فساد

متفقاًعصرهتاريخمنأساسأواتصالالتنبوءلهذايكونأنبدفلاالمستقبلأمور

يتكلمولكنه،مطلقأالتاريخيوضعهيؤجللافالنبي،الزمنذلكمتطلباتمع

هذينمنوكل،العودةثمبالنفييتنبآنمثلًاوحزقيال)رمياكانفكذك،خلالهمن

.(3"هيفيعيشالذيالوقتخلالمنالنبيإليهماينظرالمستقبلينالأمرين

بالنفي،التنبوءمنتخلو(66-40)فياشعيانبوءةفإنهذاعلىوقياساً

قدكانلأنهوذلك،المستقبلفيسيجيءأمرأنهعلىالسبيعنفيهايعلنولم

.(8:43)مع(10-9:6)كذلكوقارن(1)

"2).607.Charles L. Pfeiffer, Wycliffe B. Comm. P

(3).702.George H. Box; Encyc. Brit. Art., Issiah, Vol. XII. P
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ن!فهذاوعلى،والعودةالخلاصعنتنبوءأفيهانرىولكنا،فعلأ"؟(حدث

الأسرفييعيشلأنهفقطبالخلاصتنبأقديكونانبدلاال!بوءةهذهصاحب

وبين(39-1)السفرمنالأولالجزءبيناللغويةالفوارقجانبالىهذا،فعلًا

.(66-45)منهالئانيالجزء

نبوءةكلنسبوامنعلىللردالسفروحدةنظريةبعفأصحابتصدىوقد

الفقراتحتى،متاخرومؤلفمتاخرتاريخالىمنهوالرجوعوالسبيبابلتتناول

:yr)الأولالقسمفيوردتالتي 14 - 2 : 1 r)،تناولتالتيالفقراتوكذلك

وكذلك(23-13)وغيرهاوصوروالحبشةومصروآشوركبابلالغريبةالأمم

ri)التاريخيةالإصحاحات -r"t)،شعياءفيحدوثهبانذلكعلىيردونفهم(

نأكما،التاريخميدانالىالنبوةميدانمنينقلهاالذيالحدالىبالكثرةليس

حالةفيمثلهكانواعاصروهالذينالأنبياءانبل،وحدهإشعيابهينفردلمهذا

قوةانكماشيتوقعونمثلاًفكانوابعدفيماوقعتالتيالحوادثمنري!كلترقب

أورشليمبخرابإشعياعاصرواالذينالأنبياءتنبأوقدوفهوضهابابلقوةوقيام،شور

أرضعلىبالقضاءوتنبأوا،(2"(3:12)وميخا،(ه:2)عاموسمثلوالهيكل

ت!بأكذلك،(3)(9:11،14)وعاموس،(8:14)هوشعفيهوكمايهوذا

بابلالىسيسبىبع!ثلابانوتنبأوا،(4)(1:14،16)فييهوذابسييميخا

يوئيلمثلالسبيمنبالرجوعتنبأواأنهمكما،(5،(4:10)ميخافيكما

مع(4:2)ميخامثلوأورشليمالهيكلبناءب!عادةتنبأواوكذلك،(6"(\:3)

3:20)ويوئيل(3:12)ميخامثلأورشليمبخرابوتنبأواسبقواأنهم - 1 i)،

قدفصولهيانما)شعياضرمن(40:66)الإصحاحاتأنالكلألوليكيةالكيةرجاليرىوفا(1)

وأحزقياملكأواخرفيكاننزولهاوأنواحدجحفيشتىأعضاهضهممبعضالىبعضعهاضمت

.()شعيانبوءةفيالعربيةالكائوليكيةالترجمةحواثىأنظر)فىملكأوائل

.(1):1),(3:8)اشعياذلكمعتارن(2)

3:26)اثعياكذلكقارن(3) ، Yc)1(؟6:11،2)و r: rY) j)

.12:11:)ضعيا)4(قارن

(5)fi39:6،8:)ثعيان.

:I:)شعياقارن(61 I I(.
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.،؟،(3-4:1)ميخامثلأور!ثليمفيللتعبدستأتيكثيرةشعوبأبأنتنبأواوقد

السفروحدةعدمنظريةأصحابمنعليهالرديمكن(2"الرأيهذاولكن

التيالفقراتلتلكالموازيةايعث!ارفسلفقرات3ونقدحديثهمخلا!منوذلك

الهاث!.فيلهاالموازية)شعيافقراتأثبتناوقد،ذكروها

(3"بوكسهـ.جورجيقولكماايثعيالسفرالمبكرالتاريخن!فحالأيوعلى

خطبةيقدمواعظاًرصالتبدايةفيكاننفسهإشعيافالنبي،بالغموضمغلف

بعضأنكما.(8"متأخرةمرحلةفيإلاالخطبهذهتدونولممشافهة

صر8تلاميذهوحفظهاصانهاقدالنبيوأقوالخطبمنالكاملةغيرالمجموعات

،لوحعلىهذااكتبالآنوتعال"،"ه(بتلاميذيالشريعةاختم،الشهادة

.(6)8الدهورإلىللأبدآتلزمنليكون،سفرفيوارسمه

أخيراُكلهاظهرتثم،أخرىمجموعاتوبقيتمجموعاتدونتعندئذ

يشوعحكمهسفرمننستنتجانيمكنناأنهكما.لاهوتيةاضافاتمع

25 - 20 : A ) Ecclesiasticus)تمقدكانالآنلديناهوكماهذا)شعياسفرأن

..مق180سنةإلى200سنةحواليوجوده

تمفقدنفسهاشعياالىينسبوالذي(35-1)السفرمنالأولالجزءأما

الملحقمتاخروقتفياليهأضيفثم..مق400سنةيحتملفيماظهوره

سنة،400سنةبينوفيما.(39-36)الإصحاحاتيشملالذيالتاريخي

الثانياشعياأعمال(35-1)الأولىالإشعيائيةالمجموعةالىأضيفتم.ق020

الثانيالقسميكونأنالمستبعدمنوليس،البدايةفيمستقلةكانتالتيوالثالث

.(17:18)،(10:11)،(4-2:2)ايض)قارن(1)

المقدمى8الكتابقاموسIفيطمسونالكساندرجونالقس.ودالملكعبدبطرسالقى.دأنظر(2)

.84ـه

(r)

.(36)اصحاخارمياقارن(4)

.16:8:)شعياأنظر(5)

.8:30:)ثعيا(6)

.702.G. H. Box; Encyc. Brit. Art. about Issiah, Vol. XII. P
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نفسه،الثاني)شعيابواسطةالأولالإشعياثيالقسمالىأضيفقدالسفرمن

القسمين.منكلفيتدورلغويةاستعمالاتهناكأنالاحتمالهذاومرجع

علىتكونقدالسفرأنهيبهاالمسلمالنظريةنأ(؟)،قويفمان"ويرى

تلاميدهروايةمنوكلمات،نفسه)شعيامنكلماتعلىاشتملوتد،أجيالمدى

وردتكما،شفويةكأمورالسفرفيوردتوالتي،الزمنبمرورغالباَتبدلتالتي

حدثتلأحداثاشاراتبهووجدت،مختلفةأجيالمننبوينلرواةكلماتبه

ايامفيأوالمقدونيالإسكندروأيام،فارسملوكوأيامبابلالىالنفيأيامفي

كذلك.الحشمونيين

أنه،فيرىالمحايد"2(موقفالسفروحدةمنيقفمنالباحثينمنوهناك

المسالةهذهفمناقشة،اثنانأمواحدمؤلفلهكانأنسيانالسفرمناقشةعند

منأكثريكونواأنيجبف!نهواحد)شعيامناكئرهناككان)ذالأنهالهواءفيخبط

-40)الثانيالقسمأنكما،الجملتركيبوفي،الفكرةفيالتنوعبسبباثنين

.الفكريوالترابطالأدبيةالوحدةالىيفتقر(66

عزواعزوا"الآيةأنعلىللبرهنةالباحثينمنكثيراتخذهاالتيالخلفيةن)و

استخدامهايمكن،نفسهاشعيايكتبهالم،(\:40)"إلهكميقولشعيي

صوتكارفع،تمسكلا،عالبصوتناد"(\:58)الآيةأنعلىللبرهنة

الآيةمؤلفيكتبهالم"بخطاياهميعقوبوبيت،بتعذيبهمشعبيوأخبر،كبوق

منعلاعتبارهلهنأثيراًتركقدإشعيامملعظيئمافبيأأنالىراجعوهذا(\:04)

النبويين.الكتابمنئلاه

+.سله!أ!لأ!*بري*ألأ++؟+ه!6":أ"ر"أم!اك!،8-.151ص:)1(أنظر

The.641.:)2(انظر Jewish Encyc. Vol. VI. P
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إشعياصعودسفر

تحتآخرسفرهناكالقديمالعهدفياشعيااسميحملالذيالسفرغير

النصفيالمقدسالكتابأسفاربينالسفرهذايردولم"إشعياصعود"عنوان

.(الأبوكريفا)القانونيةغيرالأسفارمنأنهعلىالنقولإليهتشيرأو،(؟)الرسي

استشهاد"اسمأولهايحمل،معفاكتبئلاثةمزجعننتجقدالسفرهذافإن

.8)شعيارؤيا"والثالث،"حزقياميئاق8والثاني"اشعيا

عنمستقلأكانمنهاكلمنفصلةوجدتأنهاالأصلفيتبدوالأجزاءوهذه

فيالمبكرظهورهكان،أهميةذوبأنهBoxبوكسيصفهالذيالسفروهذاالآخر

.(2"الميلاديالأولالقرن

العنوانهذايلائمالذيوالجزء8إشعياصعود"فهوللسفرالثائعالاسمأما

.(1)-6)الإصحاحاتمجموعةهوالسفرمن

استشهاد"الأخيرينالجزءينتشملفهي(ه-1)الأولىالإصحاحاتاما

ثم،")شعيااختفاء"عنوانتحتالأصلفياليهأشيريهودىِنقلوهو"اشييا

مصدرمن،إشعيارؤياa.!،"حزتياعهد"منوكل"حزقياعهد"الثانيالجزء

يهوديأصلمنشقكمافهواشعيااستشهادوهوالأولالجزءاما.مسيحي

..مقالأولالقرنفيالآراميةباللغةكتبأنهويرجح

كتبهاوالأخيرالأولعزيااموروبية26:225الئاقالأيامأخبارفيالفرهذاالىاثارتانوردت(1)

فيهاالسفروسمى(32:32ثانأيام):ط!فنالسفرفيالثايةوالإضارة"البيآموصبناشعيا

.،البي،موعىبناشعيارقلها"فيمكولةهيهاومراحهحزلمجااموثروشة،رثلها)ضيا"

(2).703.G.H. Box; En yc. !+40 Vol. *". P
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وقدمسيحيأصلمنفهما"اشعيارؤيا،حزقياعهد"الآخرانالجزءانأما

.للميلاد)1(الثانيالقرنفياليونانيةباللغةكتبا

-6)الإصحاحاتعلى")شعيامعراج"أو،إشعيارؤيا)قسمويحتوي

أبيفانيوسأطلقوقدالسبعالسموا!الىإشعيامعراجالقسمهذاويصف(11

!eromeجيروموأما"الصعودفيالماهراشعيا"القسمهذاعلىEpiphanة!عك

(T")شعياصعود"فيسميه Visio Isaiae).

Ergat*عنوانتحتالحبشيةالترجمةفيالآنموجودبأكملهوالسفر

Isayeyas"اشعياصعود".

الأقسامعلىدالأأصبحالحديثةالعصورفي")شعياصعود"اسمولكن

للسفر.الثلاثة

باللغةالأصلفيكتبتقدللسفرالمختلفةالأجزاءأنعموماًافترضولقد

وربما،المسيحيينالقسمينعلىتصدقشكبدونالنظريةهذهولكن،اليونانية

لهيكونأنالأرجحانمع)شعياباششهادالخاصالجزءعلىايضاًهذايصدق

.(3)آراميأوعبريأصل

وناريخه:السفرمحتوى

(12:3-1:1)المجموعة(1)

تنبؤعنوحديثاشعيااستشهادمنالأولالجزءئممقدمةعلىوتشتمل

منسي،عهدفيكانإشعياموتأنعلىالنصثم،حزقياحكمأيامفي)شعيا

معالصحراءفيالهربالى)شعيااضطرمماوطغيانهمنسيجبروتلأثربيانثم

عليهقبضثم،السامريBelkiraبلقيرااتهمهعندئذ،الأنبياءمنكثيرينآخرين

.85ص،المقدسالكتابقاموس"طسىالكاندرجونالض.ودالملكعدبطرصالذ!.د(؟)

(2).641.The Jewish; Encyc. P

"3).642.Jewish; Encyc. Vol. VI. Pررا
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على")شعيااستشهاد"احتوىوتد.والشروربالأحقادالمفعماالقلبذومنسي

،(r:12)(8.10-1:2)،(13-ب6،(1)1:1،2)الفقرات

.(؟"ناقصللسفرالأصليالعملمنالجزءهذاوبقية(14-(1)1:°)

"نشروا"(11:37عب)فيالواردالقولإن"أوليجانوس"قالوقد

.(2)منسيعهدفيمنثهموراًماتاشعياأنالىيشرالذيالسفرهذامنمقتبس

(1)5:1-13:3)المجموعة(2)

ولكن."حزقياعهدآبالمسمىالجزءعلىالمجموعةهذهوتشتمل

فيجاءالجزءهذا)نويقول(4:18-13:3)بالفقرةالجزءهذايحددبوكس

نهاية.أوبدايةدونمبتورشكل

نقحالذيالمسيحيالمنقحهناقدمها،مسيحيةرؤيةيمثلالقسموهذا

المذكورةالنبوءةبسبباشعياضدBeliarبليار"غضبيفسرلكي،كلهالسفر

واضطهاد،بالمسغالعالموافتداء،(Satan)أوammaelخرابعنأخيرأ

النهائي.القضاءثم("!*5نيرون)يديعلىالكنيسة

(14-ب1:5)المجموعة(3)

منعاصرهومنBelkireبلقيرازمنفياشعياداه!ثتساخاتمةعلىوتثشمل

عنالارتدادرفضحينخشبيبمنشاراشعياقتلفيسببأكانواآخرينكذبةأنبياء

الدين.

(f!-1:11-6:1)المجموعة(4)

اشعيارأىحزقياحكممنالعشرينالسنةفي،اشعيارؤياعلىوتشتمل

السمواتالىملاكأخذهقداشعياأن":وهيوحاشيتهالملكعلىقصهارؤيا

،"Aا!كاآبل"بينهمومنالراحلينالأبراررأىالسابعةالسماءوفيالسبع

(1)

.85ـهالمقدسالكتابقاموس(2)
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.،المسيحتاريخكلرأىوعندئذ"،ذاتهاللهرأىوأخيراً،"Enochأخنوخ"و

اليونانيةالنسخةفيمستقلأموجودأالأصلينموذجهايزالماالنبوءةوهذه

كاتبيديعلىلرهفيهأعيدالذيالشكلعن-كثيرةاعتباراتفييختلفوهو

السفر،ترتيبفيالمذكورةالثلاثالوثاثقالكاتبهذاأخذفقد،كلهالسفر

حذفثم،مسيحيأصلعنوالأخريان،يهوديأصلمنواحدةعرفناكماوفيها

هيكماسويأوضعهاثم،غرضهمعيتفقبمافيهاووسع،أرادماوأضاتثاءما

.أيدينا)1(بينالنمالذيفيالآن

وأالأولىالوثيقةأننجدالمختلفةالثلائةالسفرأقسامتواريخالىوبالنظر

وأما،الميلاديالأولالقرنالىتاريخهايرجع"إشعيااستشهاد"الأولالقسم

بعد100سنة،88سنةبينماينحصرتاريخهان!ف"حزقياعهد"الثانية

.الميلاديالأولالقرننهايةالىيرجعفتاريخها"إشعيارؤيا"والثالثة،الميلاد

منتدمأأكثرتاريخهيكونلاربماالآنعليهاهوالتيبالصورةكلهالعملولكن

الثاني.القرنمنالأخيرالنصف

(43-49:11)الفقرةاما(5)

هذهبحسب"تيلقدأنهإلىيشيرالذيالرئيسيالمقالتمثلإضافةفهي

(Smmael)ن!فوالنبوءاتالرؤى (Satn)آموصبن)شعياقتلفيتسببقد
."منسيبيديمنثوراً

('r)Dillmannديلمانأبحاثهيالسفرهذافيأهميةالأبحاثأكثروكانت

.(")Charlesتشارلزوكذلك

.703.Pآلملأ..G. H. Box; Encyc. Brit. Vol

,1877;Dillmann; Asensio Isaiae Aethiopice et Latine, Leipsic

.!.Charles; The Asention of Isaiah. (1900). In the Apocr. and Pseudepig of the O. T. Vol.*.*

,172-155.PP
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هذهومنالباحثينعلماءمنكثيرارتضاهافقدDillmannديلماننتائجأما

النتائج:

.(14-5:2)،(12:3-2:1)فيمتضمنالاستشهادأن-1

1:11.40-1:1)فيمتضمنة()المسيحانية2-الرؤيا - rr).

ماالأولالإصحاحأضافالذيالمسيحيالمنقحبينهوحدقدكلههذاوأن-3

.(43-11:42)كذلكأضافكما.("أ"3،4)الآيتينعدا

-5:15)(5:1-13:3)،("أ"4-1:3):هيمتأخرةإضافات-4

16)،(22-2:11،41).

.Rحاsتشارلزهـ..رجاءثم H. Charإليهاتوصلالتيالنتائجهذهفيوعدل

التالي:النحوعلىDillmannديلمان

-2:1)،("أ"13-ب6،"ا"2-1:1)ويشملالاستشهاد-1

.(14-ب1:5)،(12:3

:1r')المجموعةأما-2 Yالكاتبأضافهمنفصلاًعملأتعتبرفهي(4:18-ب

واليونانية.اللاتينيةالترجمةمنكلتكتبأنقبلربما،كلهللعملالأول

تبدوهكذاوهي(22-11:2)،(11:40-6:1)وتشملإشعيارؤيا-3

القسم.لهذامتممأجزءاً

"أ"6-ب1:2)فيتتمثلالأساسيالمقالتمثلالتيالرئيسيةوالإضافات-4

\:5)(22-19،"أ"4:1)،("أ"13:3)،(2:9)،(ب13و

.(43-11:41)،(16-15،""ا

أكثرتبدوفيهDillmannديلماننظروجهةفإنالأولالإصحاحإلىوبالنظر

عهد"بالخاصةR.H.أتharlesتشارلز.!.رنتائجأنكما،الباحثينلدىقبولاً

بالأحداثبمقارنتهاالسفرفيالداخليةالأحداثخلالومن،جداًمقنعة"حزقيا

تستنتجأنالأوفقمنيكونيليهوماالثانيالقرنكتاباتاقتباساتمنالمستخلصة

الأولالقرنخلالكتبتقدللسفرالثلاثةالأجزاءأن(1)الباحثينبعضيرىكما

.الميلادي

.643.1( The Jewish Encyc. Vol. VI. P)
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فييوازيهامالهارفيسيةملامحثلاثةعلىاشعيا،صعودآسفرويحتوي

خرافة"و،8اشعياموتأسطورة"هيالثلائةالملامحوهذه،اليهوهـيالأدب

."السبعالسمواتفكرة"وبلبار،

اشعيا:موتأسطورة-1

الملوكسفرفيجاءماعلىالأسطورةهذهقامتوقدمنسيحكمفيوذلك

فيمرتينتكررتقدالأسطورةهذه8..كئيرأدماَوسفك"(16:21)الثاني

)شعيا.ترجمةفيالأورشليميالتلمودفيوكذلك،البابليالتلمود

منسيوجهمنهربحين)ضعياانالأسطورةهذهتقررالبابليالتلمودوفي

الشكلوهذا.نصفينةرج!ثلافنشرمنسيجاءثم،سدرشجرةفيلهملاذاَاتخذ

نأجاءالإثيوبية)ث!عياصعودقصةفيلماذايفسرربماالأسطورةفيهصيغتالذي

خشبية.نشربألاتنضرأقتلاث!عيا

:!اع"ةبليار-2

وردوقد.المقدسةالكتاباتبعدماعهودفيرك*4!*"ساتان"بعزفوقد

وسفرJاubilees"جوبيليز"سفرمثل"كريفاأبو"المحذفةالأسفارفيكثيراً

قيلوقدركibالأlineسيبيلينوأسفار،عشرالاثغيالآباءوعهود،الإثيوبيأخنوخ

معBeاharبلياراش!راكتستعيدالتيالسامرةمنيأتي)نه(3:1Y)سيبيللينفي

اشعب.مقتلسببفيBelkiraبلقيرا

ربمابل،القديمةالبابليةالتنينلقصةواضحةآثارفيهاتظهربلياروخرافة

.،؟"البابليةالتنينلأسطورةيهوديأتحويرأ!ح1،!آبليارأسطورةكانت

.1( R. H. Charles, The Ascention of Isaiah; P.P.55 F)
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السبع:السمواتالىإشعيارحلةقصة(3)

.أخنوخبأسطورةتأثرتقدشكبدونكانت

ناقشهاوقد،اليهودياللاهوتفيجدأعرفتقدالسبعالسمواتوفكرة

Secrets"اخنوخأسرار"مؤلفهفيبعدفيما،تشارلزر.هـ. of Enohفيوحتى

رحلةفيصعدقدأنه"ليفيبنيشوعربي"عنقيلقدالميلاديالماكالقرن

والجحيم.السماءالى

اختلافرأيناالأصليسفرهومناقشةتاريجأاشعياصعودسفرمناثةومن

ذلكفياعتمادهموكانواحدلمؤلفيسالسفرأن)ثباتمحاولةفيالباحثين

اختلاتمدىرأيناثم،التاريخيةبالأحداثاشعياسفرفقراتصلةمدىعلى

بنتيجةنخرجيجعلناممامحددتاريخالىالفقراتمنكئيرنسبةفيالباحثين

يكتنفهذلكالىبالاضافةوانه،معينأتاريخيأترتيبأمرتبغيرالسفرأنواضحة

معينزمنتحديدفيالباحثيناختلاتسروهذا،المواضعمنكثيرفيالغموض

)شعياأولهمالاثنينبلواحدلمؤلفليسالسفرانوضحتالمناقشةانكماله

مقحمةوكلماتفقراتوجودمعالأولوالثلاثونالتمعالإصحاحاتولهالنبي

-40)الأخيرةوالعشرونالسبعةالإصحاحاتوهوالسفرمنالثانيوالقسمعليه

...بقليلوبعدهاالسبيفترةفييعيشكانآخرلمؤلفآ66

نأمنالتاريخيةالقرائنإلىبالإضافةبدلاالنتيجةهذهلترجيحو)كمالًا

فيشتناولهماوهذاالسفروحدةعدمتثبتالتياللغويةالقرائناليهانضيف

.البابهذامنالثانيالفصل

!ئزا!تتنأبجبهع!شقُ!نم!ظ!ا!أالصث!قضلفي!
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الثانيالفصل

السفرلفة

فيوتجوعهاوثاريخالأحداثعلىتعتمدالتيالتاريخيةالدلالاتجانبإلى

اليهااشندالتياللغويةوالقرائنالدلالاتأيضأهناك،السفروحدةعدم)ثبات

واحد.إنسانعملمنليسكلهالسفرأنلإثباتالباحثون

ظهرماومدىالتاريخيةالوجهةال!ممنتحقيقفيرأيناهماالىوبالنسبة

فيبلآخرهحتىأولهمنالسفرفقراتمعظمفيالباحثينبينالرأياختلافمن

معينتاريخالىالفقرةنسبةفيشتىمذاهبالباحثينآراءتذهبالواحدةالفقرة

واضطرابه.النصغموضبسببذلككان

منالسفربتقسيمالقولصحةمدىبيانفيأهميقلهاللغويوالجانب

تقوملغويةقرائنهناككانتاذاماوبيانالتعبيرفيالمتبعالأسلوبدراسةخلال

القراثن.هذهقوةومدىوحدتهعدمعلىدليلًاالسفرأقسامفي

فيظهروماللسفرالتاريخيبالتحليلالسابقةالدراسةفيبدالماو)تماماً

اضطرابمدىبإثباتاللغويالجانبأبدأأنآثرتواضطرابغموضمنالنص

الرأيفييختلفونوجعلهمالمفسرينحيرمماالسفرفيلغويأوغموضهالنص

.الغموضمواطنأمام

كلفيالمفسريناختلافواثباتالدراممةهذه)جراءالصعبمنكانولما

أختارأنآثرتفقد،الإصحاحاتوكثرةالاختلافاتلكثرةالسفر)صحاحات

هذهأنهوالاختيارهذاومرجع،السفرمنالأولىالإعحاحاتعضرة

عملمنأنهاعلىوالباحئينالنقادكليجمعيكادالأولىالعشرةالإصحاحات

نوعياتعلىتشتملالإصحاحاتهذهأنجانبإلىهذا،نفسهآموصبن)شعيا
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كذلك.أواخرهوفيالنبويعملهبدايةفي)شعياأسلوبمن

ذ))شعياعندالنبويالعملبدايةيمثلأنهالمؤكدمنالسادسفالإصحاح

بهيحفالمعبدفي(يهوه)لهظهرحينالنبويةبالرمالةاشعياتكليفمشهديصور

بأجنحتهم.الناريونالملائكة

أقوالحسبنبوءاتهأخرياتمننوعأالسفرمنالأولالإصحاحويمثل

للسفر.التاريخيةالدراسةفيأثبتناهاالتيالباحثين

غيروافيةخلاصةتشكلاشعياسفرمنالأولىالمجموعةأنهذاالىيضاف

إشعيا.نبوءاتلكلمخلة

الشرعيةالنصوصالنمفيحالة-1

:الأولحاح!إلا

!لي:37ثلح7دث!لث!ص!ه!ث*!ث!جلا8.3!د!(0:ية،)

القلبوكلمريضالرأسكل.زيغاناًتزدادون.بعدتضربونعلام"

."سقيم

...متىإلىبمعنى+5لا+بالآيةأول(1""كيتلصححوقد

؟لإ،"6؟!مي!بر1+ب+9+:(ه:79)بالمزمورذلكعلىوشتثهد

."غيرتككالناروتتقدالغضبكلتغضبربيامتىإلى"

متىإلى"كانتأم8تضربونشيءأيعلى"أكانتسواءوالكلمة

عليهمتجلبالتيالآثامارتكابفيالكثرةتفيدالحالتينكلتافيفهي"تضربون

.انكارياستفهامهناوالأسلوب،الأذى

ومعناه.فيهاقليلوهذاللمجهولمبني++ةْنوُبَرْضُتوالفعل

(1)
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ذلك.تؤكدالتاليةوالآية؟غيكمفيتتمادونأوتصابونمتىالىأي:تصابون

ق!؟لأفيهه!"6!!!!،ه!!!(7:،يئ)

الأجانب،ياكلهاأمامكمأرضكم،بالنارمحرقةقراكم،موحشةبلدكم"

."الغرباءكانقلابخربةوهي

2بر*!ثت*"يرير+الآية،خرفيهناوالشاهد

الأخيرةالكلمةكيتليصححولذلكغامضة"الغرباءكانقلابفترجمتها"

أرضكم"المعنىيكونهذاوعلى!+!أصلها)نويقول"لإ-!

كهفخخاويةوبعضها"بقولهالفيوميسعدياويترجمها"سدومكتدميرخربة

منبدلًاسيلأي؟ير!قرأهاقدسعديايكونهذاوعلى"السيول

.(1)باءغر-!"يرلم

ري!مل6لأ7ا6ث9!لا؟6لاث!ثص6!ث3!بمإلمكدي!(8:،بة)

حقلفيكناطور،كرمفيكعريش(أورشليم)صهيونبنث"وخُففَتْ

."الحصارضربهاكَبارةٍ،قثاء

الفيوميسعدياترجمهافقد"23لأ+لم"كلمةآخرفيهناوالخلات

وليسبالحولمأصلهاأنكيتلويرى.+ئالخُصمن"مخصصةكقريةآ

+؟ءمن،بالصيري

-اث؟رِب؟:إل!"*تثفىيرط!يريريرئجلإ1بثِا!!!"ي3!3ىلث*رب3:(51:،ية)

لإ*ث!ة+*!إليجبىندجىيلايم!اكأ؟

الظاهريفتفسيرها:الآيةعليهتحتويالذيالدينيالرنرفيهناوالشاهد

الصلاةتكثرونعندماكذلك،عنكمعينيأرفعأكفكبمتبسطونوعندما":هو

."دماملآنةأيديكم،اسمعأفلن

كفيكمبسطكموعند":قالحينمعتزلياتكسيراًالفيوميسعديافسرهاوفد

عبرية.بحروتللتوراةالعربيةالترجمةفي:الميريىسعيدبنسعديا((1)
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بالمعاصيفأيديكمأسمعهالاالصلاةمنأكثرتمإنوأيضاً،عنكمرحمتيأحجب

."مملوءة

يأتي:ماالآيةهذهعلى(؟"الميتالبحرمخطوطةزادتوقد

."مملوءةبالإثموأصابعكم"لأأ8لإي!ير*!يىصيمر؟ي

ه؟".!!يزئم؟ىنجز+أأ!*في8؟ن:إلدي*إل+؟ِط
*:ظ!ايلم+لو-*زب:(79:،ية)

لليتيماحكموا،المنحرتقوموا،العدلعنابحئوا،الإحسانتعلموا"

."الأرملةأنصفوا

قَؤموابمعنى"م15"!لكا+6":هوهناوالشاهد

أنيذكركيتلولكن،"المتهورارشدوا":بقولهسعدياوترجمها،المنحرف

الترجماتفيالحولممنبدلًابالشورق+ه؟بخ)جاءت35"كلمة

الماسوريالنمسأصلوربما،اللاتينيةوالفولجاناوالسريانيةوالترجوم،السبعينية

الفعلمنمفعولاسمتجعلهابالشورقوكتابتها،كذلكبالشورق

البروتستانيةالعربيةالترجمةقالتهذاوعلى..علىتعا!ىنَقر--مَلظبمعنى

Help(2)الانجليزيةالكاثوليكيةوالترجمة"المظلومأنصفوا" the oppressed

.المقهورأعينوا

7:،ية) : ) IA*6'6برثمد1+إ"ION*بم3ث4؟ئأ."،-."-*؟"!*!
ة*.رب!ي+.تت:،-ميجم!س"*ننه!ء*ت؟.3،طتت

كالثلج،تبيضكالقرمزخطاياكمكانتان،الرببقوذنتحاججهلم"

كايجولهْ!*ري!صتكالدوديحمراءكانتوادْ

كالقرمز.-"!"لمفيبر"كلمةهنالشماهدوا

والسريانيةاللاتينيةوفيالسبعينيةفيوردتالكلمةإن:كيتليقول

(1)

(2)

-p،ىو*+آ"،* ipia:"!92"و3س؟!ول+!
1968,The Jeruselem Bible; London
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البحرمخطوطاتفيوكذلك،البونقرمزيقرمز--"؟إل3"والفولجاتا

الميت.

مبب!ييف-8!لإبمثقل!برب+6!!يم!برمجلأ!ه"!هي:(25:،بة)

كلوأنزعبالبورقكأنهالخبيثمعدنكفأسبكنحوكبيديوأعود"

."شوانبك

بالكورأي-""بر+"كيتلويصححها"برثذ+"كلمةهناوالشاهد

،(1الإنجليزيةالكاثوليكيةالترجمةسارتوعليها،هناللمعنىأنسبوهوالكيرأو

1( ، Will smelt away your dress in the unaes).

:فيبر+ا+ب"ل!؟نبأبر-د6ئأ3!ل3برأأ؟ال:(27؟،ية)

."بالبروتاثبوهابالحقتفديصهيون"

بكلمةرأيناكماالبروتستانتترجمهافقد:"+"!!"كلمةهناوالشاهد

الترجمةوهكذا...اللهإلىعادأوتاببمعنى!!هكالكلمةأنعلى"تائبوها8

الراجعونأي"راجعوها":بقولهترجمهاسعدياولكن.الإنجليزيةالكاثوليكية

والسريانيةال!بعينيةفيإنهايقولوكيتل.السبيبعدعهيونالى

"لأنج!اي*بر-:إنهاتالواالمصححينوبعض،سبيهاأيئبهاو"برا

قاطنوها.أي

+!يف!لإ2ئبما"إيريرلة+؟لإجد*ئل!+مبط!*م!ئرئ!1"د.،
7ينبم!:(29:يه)

الجناتمنوتخزون،اش!هيتموهاالتيالبطمأشجارمنيخجلونلأنهم"

.(2،"اخترتموهاالتي

للغائبينفيهاالضميراذيخجلونب!ر*6:كلمةفيهناوالشاهد

الكلمةتكونأنالأنسبمنيكونهذاوعلى،للمخاطبينموجهالآيةفيوالكلام

(1).JeslemBible!+

.973The!السابقالرجعأنظر،الامرةضدتكونقد%نهاالبوهذهعلىالتعلبقفيجاء(2)

.Jerusalem Bible
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للترجوممخطوطاتثلاثفيالكلمةوردتالنصوبهذا،للمخاطبين3ألل!الي

كبنل.بفولكما

يخجلونالفعلعلىمنهماكلتبقىوالسريانيةالسبعييةالترجمةأنكما

جماعةالىلإيميرلإ!الفعلو!ححانالغائبينلجماعة

2+"هالغائبين

يميبلا!+ل!طلا3؟ثبممد!مكابلإط؟؟؟؟"لإ"كاأيهمبربر:(13:،يه)

:!ملىأ!ر!

فيحترقان،شرارأوعمله(المأكولكالعصف)كالمثاقةالقوىويصير"

.8يطفىءمنوليسمعاًكلاهما

6!يلا،؟بذلهر،لأ6كلمةكيتلويصحح

وكلمةبر+ةلمكلمةتصححالميتالبحرمخطوطةوفي

..!؟ث!رلهليفي!و،!"بر.لىا1،ي8؟

الثاني:الإصحاح

ء؟لإى+إا"9!ث!+ب!بر؟ذم؟ةبئ!لإلإ!+ايربر:(2:،يةأ

ثيبفى6"!:73ط!إل6؟ثملإ؟3!لاثبيملإلإ+ى

الجبالرأسفيثابتأيكونالربهيكلبيتجبلأنالأيامآخرفيويكون"

."الأممكلإليهوتجري،التلالفوقويرتفع

نأالزمان،خرفيفيكون8:بقولهالآيةهذهالفيوميسعدياترجموقد

ويقبلاليفاعمن(مرتفعا)وسنيا،الجبالرؤوسعلىمهيثاًالهبيتجبليكون

لم9ورللعبريةترجمةمهيثاًكلمةهناسعديااستعملوقد،8الأممجميعاليه

انمعمنهالثلاثييستعملولم!مآالأصلمنلا،7؟صيغةوهي

يعد---أعد+لإ"أيربر"أمنهاوجاءتإورامخ"ثابت"الكلمةمعنى

.(نفسهكون)اشعد--آ!؟ر+بسعدياأخذومنهايجهز-جهز

كلمةبعد(الهوهيموبيت)ول؟نر*!++ي؟السبعينيةزادتوقد

منهامينمصدرينالى)ممثارJهذاوفي.(يهوهبيت)ببإبIZثب4
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المصدرثم،الجنوبفياليهوويالمصدروهمااليهوديةالشريعةمصالر

.لام!ثلافيالإلوهيي

ام!*أيه!ث!!له!.هثثنجلاصلأ+"يبخ6":(6:)،ية
:؟!+!!يحج3ـهل؟!بلب

عائفونوهمالمثرزءمنامتلأوالأنهم،يعقوببيتشعبكرفضتف!نك"

."الأجانبأولادويصافحونكالفلسطينيين

للغاثبْبلللمخاطبواللاتينيةالسبعينيةفيتردلمالآيةبداية

ف!فمرض.!+متكلمة(؟)كيتليص!كذلكث!ءأ+*!!مل*!

منبدلا8َيي!حْرأامتلأوا8يصبح)ذالمعنىيستقيمهذاوعلى،3?!ءانها

أنهميذكرحينبعدهالآيةفييردماالتصحيحهذاويؤيد،"المشرقمنامتلأوا"

لقد8"2)الكاثوليكيةالإنجليزيةال!رجمةوفي.كالفلسطينيينبالعيافةيشتغلون

يكونأنأو،"كالفلسطينيينبالعرافينامتلأت،بالسحرةالأرضامتلأت

الىمة3!كلمةوتحويلبمءبر!كلمةبالإبقاءعلىالتصحغ

.القدممنذعرافون"كذلك،بعدهلماملائماًالمعنىليكون*يمه*!

."كالفلسطينيينبالعرافةوشتغلون

مذهبوَفرتقدف!نك":بقولهيترجمهاالفيوميسعديانجدأنناعلى

وبِنوَاَثِيءكالفلسطب!ببنوم!فائلونالفدمسبلفومكانغوفد،بعفربآلبافومك

."يكتفوناليرباء

قد"يكتفونءاَبَرغلا!فيءأوَنِب":قولهفيالآيةلآخرسعدياترجمةفنجد

ولكي،وثنيةعاداتمنعنهمينشأماأوالغرباءنتاجأنهاعلىهناأولادكلمةتاول

بدلأيكتفونبقوله"دب!هني-!كلمةترجمفقدمعنىمنأرادماسعديايتمم

المعيينكلايعطيالذيمح!هل!أوليْفىنمالفعلمنيصفقونمن

كفى.أوصفق

ير"+6أنهايقترحإذ"ري؟"+6لكلمةجميلتصحيحولكيتل

(1)

(2)

Too

.553.B. H.) P).*.*
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وباولاد"منبدلأ،يصفقونالأجانبوبايدي"المعنىيكونهذاوعلى

."الأجانب

:!هثل!!ل!ي!ل!!م!"!به!:(9:،لة)

."لهمتغفرفلا،الرجل(يسفل)وينطرح،الإنسانوينخفض"

-i**أ"!هب:لموصحتهتحريفأالآيةهذهآخرفيأنكيتلويرى

ترجمةمعهناكيتلتصحيحويتفق،رفعةلهمتكون-فلا!رير!

هناالتساني)"لهمتسانيولاالناسويتضع،الآدميونينخفض"الفيويىسعديا

الميت.البحرمخطوطةفيمحذوفةالآيةمنالأخيرةالعبارةوهذه.(السناءمن

!ي:+؟بر+!يرم!فى!هلاثبرهلإأ!ب:(01:،ية)

بهاءومنالربهيبة(ماممنالترابفيواختبىءالصخرةالىادخل"

."عظمته

!!ول:وهويكملهامامنهامحذوتالآيةأنكيتلويرى

هذهبمقارنةذلكويتضح"الأرضليرعبقيامهعند":+8يرلألأ!لأ؟

فيهاوجودلاالميتالبحرمخطوطةولكن.الإصحاحنفسمن(19)بالآيةالآية

الأصل.هوهذاكانوربما.اطلاقاًالآيةلهذه

!ه!!م"للأ!!*+ىيبه!5لافي!يرهلهص؟+ة"إل:(11:،يهْ)
:*،!ث)صرأ!؟"ب,

وحدهالربوشممو،الناسرفعةوتخفض،الإنسانتشامخعيناتوضع"

."اليومذلكفي

ل!همةللفعلالجمعواووهواضافةبسيطتصويبغيرهنالكيتلليس

لاير.المفردبغيرمتعلقةلأنها

وتجعلهافي!الكلمةنفستتناولف!نهاالميتالبحرمخطوطةأما

مضارعأتجعلهنن"المعتلالماضيوالفعل،رب؟"!

لإنجكل!+عليهالقلبواودخولبعدالماضييفيد

Yell
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ثا:3يهلاتثدجن!ط!.بحإتن:يد!ب"؟حكثثلا+"9ء2،يز)

."فيوضعمرتفعكلوعلى،وعالمتعظمكلعلىيوماًالجنودلربلأن"

وهكذارب+؟؟ويجعلهاثبىر؟الأخيرةالكلمةكيتليصحح

تكلمماكلأنذلكودليل"ومتعالمرتفعكلعلى":فتكونالسبعينيةفيوردت

منالانتقامهوهناالرببيوموالمقصود(17)آيةحتىعاليةاشياءذلكبعدعنه

.(9)إسرائيلبنيأعداء

كلمةوأثبتتالثانية!ر-يخرالميتالبحرمخطوطةفيوحذف

العطف.واوبعد!لألأ

لإ++جلا:+9لإه.في5جمه؟*أش!ي!3*بلمبرثا!لإثا:(61:،يه)

."البهجةالأعلامكلوعلى،(r'ترلثيشسفنكلوعلى"

فيصبح*بم"لألأ+إلىكيتليصححهايئبر؟+دوكلمة

كلمةأنمقبولًاكيتلتصحيحيجعلومما،"التلذذقواربكلوعلى"المعنى

يرجحمماالموضعهذافيإلاكلهالمقدسالكتابفيتردلم+أل"3!يل

JUالأصلفيأنها L.Sورودعلىليدلل(ه:1)يونسعلىيحيلناحينكيتل

؟بريرلإبريرلإي!*بم!ا؟"++ةإ"؟لأ+:"سفينة"كلمة

."السفينةجوفإلىيونسونزل"

."تزولكلهاوالأصنام":6ث!!اللأيرثا!ل!ير!بِل:(18:،ية)

بوضعهاالأخيرةالكلمةتصحيحفيالميتالبحرمخطوطةمعكيتلويتفق

جمع.علىتعودلأنها؟!ةز+الجمعصيغةفي

.109ـه،الإسراثيلىالدينيالفكر:ظاظاحندكور(1)

المحيط.فيةمخ!فلاالمراكبهنابهابقصدنرثث!وسفن،بأسبانباطرطوسهيترشي!(2)
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الكلمةجمعدونأل،إل-5"؟+؟ثملإ"،الآيةتكونقدولكن

بعدها،ر"؟7كلمةمعالموسيقىمننوعأتعمللكي،*؟إلالأولى

فىوضعهاوهودينىآخرسببولانرادها،إشعياأسلوبسماتمنسمةوهذه

"بر؟+:الحقاللهمقابل

جعلإذ"يمضيهاجملةوالأوثان"هوكماالنصتبقيسعدياترجمةولكن

.يهوهعلىليعودمستترأ(يزول)للفعلالفاكل

رب،ريهمز+م!ملأ؟+؟يمبهط؟؟3!فيفي"iلإ؟في+بركأ؟:19،لة

لإثم!:مئ*ِبلإ+ا؟ب9يئ؟!؟-إل-"8(:")

."...الترابحفائروفيالصخورمغاورفيويدخلون"

الأمرالىالماضيمنبتحويلهالأيةأولفيالفعلتصحيحكيتلويقرَح

+؟!+*2+العاشرةالآيةفيسبقماضوءعلىوذلك،ادخلوا-فيكون

."ال!رابفيواختبىءالصخرةإلىادخل"برلر*3+برىيمأ

ثلي9!جا!همي5لإلإبهلث!!للإ+بمبر!!لإثالل!ثلأ*بلإ!:!20:)،ية

:إثو!إ،1!ثيب!5+!!ث3مبصلا؟-خح!برثلايبللاايرلحلا

لهصنعوهاالتيالذهبيةوأوثانهالفضيةاوثانهالإنسانيطرحاليومذلكفي!

.!والخفافيث!للجرذانللسجود

منبدلاًرب"ربكلمةوردت(الاسكندريةنسخة)السبعينيةوفي

بيدهاوئانهصانعهوالانسانيكونوبذلك،العبريالنصفيالتي6!دي

،"لهصعتالتي":فيقولللمجهولمبنياًالفعليجعلالفيوميسعدياولكن

.2"يتذ*ربب!ييللأ؟ينلإ+الميتالبحرمخطوطةوفي

السبعينية.فيوردماإلىأقربوهذه.اصابعهمصنعتهاالتي

؟؟ز+كلمةفيالفيوميسعدياعندفترجمتهاالآيةبقيةأما

.للنمالعبريحرفيةترجمةكانتوربما"الئمارلآكلي":هيIliIير

اليونانيةالترجمةوفيالميتالبحرمخطوطةفيوردتالكلمةولكن

المخطوطةأنكيتلوبينالمخطوطةبينوالفرق،(الجرذان)بمعنىلثيودوسيوس

مؤنثجمعمجموعةكيتلوعند!*إل7!ه؟ريرمذكرجمعجمعتها
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4+؟+بي3؟؟

ييير"في؟نيةلثاوا

:المفرديكونالأولىفي

.(؟"برير++فى"

؟يي+

الثالث:الإصحاح

فى8لإايرةثمملإتا2الإ1إة!أ*1؟؟لأ!لأثيراممففي.-:(3:،ية)

ث!؟فد:ددم1

بالرؤية"والحاذقالصخاعبينوالماهروالمشروالمعتبرالخمسينرئيس"

تصحيحهاr"بم"بكا-أنبعفالمصححينحسبكيتليرى

الخمسين،رئيسمنبدلأالمسلحينرئيسالمعنىفيكونلإ*فبكا*!

كيتليصححوكذلك،"قومهرئيس"الفيوميسعدياترجمةهذامنوقريب

،الصناعحكيمأيلإ+ير!فيجعلها6+نجكاس!لإ!"ي!

."الصناع"أستاذ:يقولوسعديا(الصناع)وخبيردورم)دواردترجمةهذامنوقريب

وكلمة(2)الحاشيةبرجل!*إل13بملإلكلأكلمةدورميترجمكذلك

الكلمتينلهاتينسعدياترجمةأما،بالهمهمةبالفاهمثع"فهـاا؟!؟

."اللطيفالفهم"و"الوجيه"فهي

لإذلإ+؟93!يربمثلإ+1ئلأإيثصلإ"ف!لإكنمث؟!ةحإ؟لئأإ:(ه:اية)

:+بريمةبم!إبرآذ+أآإثت

الغلاميستبدصاحبهعلىانسانوكلأخيهعلىامرىءكلالشعبويطغى"

."بالعظيموالحقير،بالشيخ

قليلةالكلماتمنوهيطغىأوظلمبمعنى؟لالمحك!الأولىوالكلمة

فيمراتمنهاثمانيمرةوعشرينثلاثمنأكثرتردلمإذالقديمالعهدفيالدوران

اشعيا.

(1).556.R. Kittel (B. H.) P

تمالتيالطوائفهيإنماالناسأنواعمنفيهماذكرمابأنوسابق!هاالآيةهذهعلىدورمويعلق(2)

أثناءيكونلابدأنالنبوءةهذهتاريخفإنهذاوعلىالابليالشيفيويهوذاأورضليمعن)جلاؤها

الشي.بعداو

9ء2
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ثمانيفيوذلكتقدمبمعنىبالشين؟ثقفكلاانهاكيتلويقول

القومويتشبث8:المعنىهذامنقريبةالفيوميسعدياوترجمة.مخطرطات

."بالكريموالهينبالشيخالصبييفتتئون،بصاحبهوالرجل،بالآخرالفريق

*ثب+!ثممة؟9*ف!"+8!ب1+!مبر!لئمافيم!ث!ثص:(6:ية،)

:+3؟""إني!ب!ط6نجبهأيءبريهئجيز9؟!أ.!للإا

لناقائدأفتكونثوبلك(قائلًا)أبيهبيتفيبأخيهالإنسانيتشبثلذا"

."يدكتحت(الخرابوهذا)الضعيفةالأمةوهذه

خربتالتييهوذاهنابهاوالمقصودالخرائبأييرتيرنجبهأر+كلمة

."الفقيرةالأمة8بالفيوميسعدياي!رجمهاولذلكالبابليالغزوعند

الماسوريوالنصالسبعينيةفيجاءتالكلمةوهذه
قائدأفتكونثوبلك..،بهذاالمعنىويكونوطعامي"و!ه+صي51

كلمةأنكيتليذكركذلك.المعنىبهذاالسياقيتأثرولا"أمركتحتوطعامنالنا

مخطوطة.وثلاثينثلاثفي!ير!6قرئتقد،يدك-6ير7

قي+1؟ثبثبكأفيذعأكبر5س؟*!نم+ا*؟؟ء+أيمِ*!ئ:(7:،ية)

:!إل9الإالإ4!"أفى!بم؟كأرلأيثل!آإبم!حثإ%أ+!ئ

لاثوبولاخبزبيتيفيوليسمتوجأأكونلا:تائلأاليومذلكفييعلن"

."للشعبتاثداًتجعلوني

.(يحلف-يقسم)بKب!نا:كلمةالفيوميسعدياوي!رجم

وبدلأ*أ!ف:كلمةمنبدلاً+*لإبكلمةوردتالسبعينةوفي

ذلكفيأكون"الآيةأولفيالمع!ىفيكون.+ي*ءبركلمةمن

؟بمبم*آكلمةأما،"قائدأأكونلا"المعنىيصبحالثانيةالكلمةوفي"اليوم

وكل"+!لد!أين،"إل6"الميتالبحرمخطوطةفيوردتفقد+!يأت!لى

بنفسالعبريةفيشائعاننطقاندباهمد*+ْوبر9ر!يالكلمتينمن

المعنى.
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د"؟؟!1يهثف!ل"5911ثلاثيرثؤنجه839،ثلأبق:(A:اية)
:أبرفىي4لأجم!هه!؟يرثلب!في

الربضدوافعالهمأقوالهملأنسقطتويهوذاخارتقدأورشليملأن8

.،مجدهعينلاغاظة

"؟7:أنهاالمصححينبعضقرر"؟يكلمةأنالىهناكيتلويشير

وقعواقد،يهوذاوآليروشالايم،لافتقرقدمماآ:بقولهالآيةسعدياترجموقد

واضحهوكماوهذهجلالهفيقصدهمابهايخالفونالهالىوشمائلهملسانهممما

بأنهمعناهاالقليأوردالتيس!+ةوكلمةفيوبخاصةللمعنىترجمة

:هكذا(2)الإنجليزيةالكاثوليكيةالترجمةجاءتوقد.(؟"نمبالرغمأوأنفرغم

كلمائهمأغاظتفقد،الأسرفيويهوذا،الخرابفيأورشليمتتردىنعم"

"الربوافعالهم

نيلإثم:!لإ؟ثاير*؟؟"إلفى1ثماثص*+برا؟م!إل:(01:،ية)

.8أفعالهمثمريأكلونلأنهم،خيرللصديققولوا"

فيصبح*ييالإصالى2+9!كالأولىالكلمةيصححكيتلولكن

."عملهثمرياكللأنه(للعادلاللصديقطوبى":التصحيحبهذاالمعنى

:فيقولبعدهابماربطهاتستدعيترجمةيترجمهاسعدياولكن

ثمرسياكلوأنه،أجودهماالصالحعنيقالأنيجبكمالأنه"

."ضمائله

:9!+!1+5م!!صإلحلأ؟ث!قي:(11:)،يئ

."يداهأولتبماسيكافأوأنهالرديءللظالمالويليقالأنيجبكذلك"

"ويلويصبحالمعنىليستقيم!ثكلمة+ثؤكلمةقبليكونوقد

وفي.العملجنسمنالجزاءأنأي"لهيصغعيديهجزاءلأنسيءلأنهللشرير

\،بفطأدكلمةوردت،،لهلايربمابربمنبدلأالميتالبحرمخطوطة

."عليهيعودأواليهيرنداي

Byالقلعيلرؤبين1134ـه،"؟ربمومى Reubeen Alcalayأبيب:تل-أورشليمطغ

The"!ثمlem!أ")!.(2" Je
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300"...؟ب"5يئبهأ!سة؟إ5جت*دءأن*!ل9مب!إل:(12:)،ية

."..عليهيتسلطنونساءأولادظالموهيثعبي"

وبأن،(1)لفطحاكمهم-؟؟اى!لإهمكا!كيتلصححهاوقد

يكونقدولكن5؟ة?لكلمةبدايةلاالسابقةللكلمةنهايةالميمحرفجعل

الجمععلىعلامةالكلمةنهايةفيهناالميملحرتالأصليالموضع

المع!ىويصبحجمعمنبعدهمامعالسياقيتمشىحتى!*؟؟ألي

سان)اللاتينيةالترجمةأما،"فيهلَحكمنوالنساء"الصبيةبهاستبدشبيإن"

المعنىفيكونمستبدأوظالمبمعنى،؟؟ييكلمةعلىفتبقى(جيروم

بماربطهاتستدعيترجمةالفيوميسعدياويترجمها"الظالمونبهاعتبدشعبي"

.الصبيانعرفاهمتوميصاروإذا":ترجمتها(12)فالآيةالمعنىفيبعدها

قدسبلهفيوالسالكونمضلينمرشدوهوصار،عليهمتسلطنالنساءحتى

."القومهذالدينونةلأخصامهممنتصباللهفإن"..أهلكوهم

السبعينيةاليونانيةالترجماتفيوردمافهوالنصفيالآخرالخلاتأما

!أ.لكأبرومفردهادائنونأوجباة-زبفا*!وهووثيودوسيوسوأكيلا

استبد)وحكمه.."المعنىيكونهذاوعلىنسوةوفبه!"!منبدلًاداثن

."(الجباة)الداثنون(به

.دورموإدواردكيتلارتضاهالتصحيحوهذا

:!8م!إلأ6!ثب!جم+برير3؟لإ؟لإفى:(13:،ية)

.،الثمعوبلدينونةقائموهوللمخاع!مةالربانتصبقد"

السبعينيةالترجمةعنكيتليورده!**يلكلمةتصحيحوهنا

بنيشعبعلىواتعةهذاعلىالدينونةفتكونا!*:وهووالسريانية

ن!ف،:فقالال!رجمةهذهالفيوميسعدياتبعوقد.الربشعبلأنهفقط)سرائيل

977الإنجليزيةالكافوليكيةالترجمةأفظر(1) -.o The Je lem Bibleعليفيهاالتعليقدثرحيث

حكمهبدايةفىآحازالصغبرالملكهرالمستدالصىالحاكمهذاأنالى(طفل)الكلمةهذه

.م.ق636صنة
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السابقالتصحيحتؤكدالتاليةوالآية،"القومهذالدينونةلأخصامهممنتصباثه

سيدخلالربأن(14)الآيةتقررحيث"الشعوب"منبدلأ"شعبه"كلمةفي

."ورؤسائهمشعبهيفميوخمعللمحاكمة

!إ؟؟لإإ+-لمحه"6ا+1لإذ16؟ير9بريجبربلأ:+؟لأ!+(16:)،ية

:؟"بر؟،+كيربم6؟ث!فى1+3ب؟في61إلأه7؟نرحأ!ل"16أإل!ل؟يورلأ2!ه!8!؟

الأعناقممدوداتويمشيناغتررنقدصهيونبناتلأنالربوقالآ

."بارجلهنمشيتهنفيوخاطراتبعيونهنوغانرات

المعنى.يغيروبعضهاالمعنىتغيرلابشطةالآيةهذهفيالخلافاتبعض

البحرمخطوطةفيوردت6++لإ؟+!مثلالمعنىتغيرلافالتي

كلمةكذلك،ل!ناثهناالضميرحيث+أري؟إل+ري6الميت

+6ب!ث؟تقرأولكنهاهكذاتكتبأنهاكيتليقول*؟أل!ى

+؟+مي!كلبم6كلمةفيفهوالمعنىفييؤثرالذيالخلاتأما

كثيرةمخطوطاتفيوردتأنهاكيتلفيقولغامزات

الفعلمنالكلمةتكونهذاوعلى،السينمنبدلأبالشين6.تْد!ايم+لأ+

تردلمبالسينالكلمةانالتصحيحهذايقويوممازيف-كذبأينجيا!+

التيهيفقطالكلمةهذهوليست،فقطالموضعهذافيالاالقديمالعهدفي

من6ت.يأيضأكلمةنجدف!نناكلهالقديمالعهدفيالموضعهذابهاانفرد

تتكررولمهناص!لابهاانفردفقد،المترجرجةالسائلنقطةوهيبربري

مادةمنبرلأ+ىِبريم5لمةنجدكذلك،المقدسالكتاببقيةفي

فيموضعانمنهامواضعثلالةفيالاكلهالقديمالعهدفيتردلمف!نها!3لهح

الأثالفيالثالثوالموضعٍ(18:3)،(3:16)الإصحاحنفسوفياشعبا

.جدامتأخرةالنصهذاكتابةبأنيوحيمماوهذا،(22:7)

3لإث!:ا؟؟!إ+ثيرأ1!جمل"1؟رباث!زا+ي!لأ؟9:يمنما؟؟(17:،ية)

."ناصيتهنالربوعرىصهيونبناتهاماتالمولىوجرد"

صححوهاالكثيرينأنكيتلفيذكر+يرأروكلمةفيهناالخلات
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قىِيير،ي)نهاكذلكوقيل،اتُهُنةْوشايلم+يربر"بر

ناصيتهن.أي-

."جهاتهنويعرفيهامتهناللهسيجرد"بقولهالفيوميسعدياوترجمها

:!"يبرا"9يرأ+هـ+ايميم!3ب!61!!أةث!!ل!لإ!مثلأي.:(22:ية،)

.8والأكياسوالمناديلوالمعاطفالمأزر"

كلمة:توجدلاالميتالبحرنسخةفي

لإإذ9"إ"لإ"+99يس!بم+اثحفي"؟"!ل؟رب!:(24:،ية)

ييريخلا"59؟"إل!-"؟!ثإإصهلأ،لإالأيبِرائ!6ايبلإ"؟3ا:اااس!ا+4

:9بم1"؟"9بخ7الأ

المعقصةالغدائروبدل،حبلالمنطقةوبدل،نتنالطيببدلويكون"

."كيالجمالبدللأن،يمسْحزُنارالوشاحوبدل،قراع

كيتلن!ف+"+رب"ري6كلمةأولفيإلاهناتصحيحلا

فعلأنكما،الآيةآخرفيوردبماأسوة+"+--+بأنهايصححها

لعبارةمرتينلذكرهداعيفلا!"كلمةبعدالجملةنهايةفيجاءالكينونة

.واحدة

بمعنىبنجيا+كلمةالآيةنهايةالىتجفالميتالبحرومخطوطة

.خزيالجمالبدللأن-بنيا+برص6*+++-بر-فتكونخزي

التي"7لكلمةحرفيةترجمةهيالتي"كي،كلمةمنللمعنىأنسبوهذا

.8حيث8أو"لأن"هنامعناها

الكتابفيالدورانناكرةكلماتعلىاشتملتالتيالأياتمنالآيةوهذه

.(16)الآيةفيرأيناكماالمقدس

وفي،(24:3)اشعياسفربهاانفردالتيالكلماتمنهِهفكلمة

فقط.(24:5)

في(24:3)النصهذابهاانفرد،حبل-+9؟آكلمةكذلك

كله.المقدسالكتاب
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ال!لعثننفيم!!"مللبما3"1+!:(\:،ية):الرابعصحاحال!

ية%لإ!9ا+زي؟؟ابم"5؟ول"ي5ق*؟!إو1*قىث!ه!.!9ه3
!!ي!لأ؟:يط6لو!ثإل

مخطوطةفيوردتفقددكالههلاو+!1كلمةفيهنااليخلاف

الكلمةانكيتلويقول.المعنىبنفسوهي؟3"8؟ألالميتالبحر

.82؟ثل"رلما:الجمعبصيغةمخطوطأ32فطوردت

هنابهالمقصودلهيهأولهؤهناْنساء(سبع)الرقمأنهناكذلكويلاحظ

قالحينالنصهذاالفيوميسعدياترجمالمعنىوبهذا،النساءعددفيالكئرة

يرحت+7هنانجيأولافكلمة"...واحدبرجلالنساءمنكثيريتعلق"حتى

المترملاتبهنالمقصودهناالنساءأن+فبا*رثىتفسيرفيوردكما

"9و،يميالدماربعد

5!ي:!ي!7سةي"؟ر؟كلمةالثانيةالآية،خر:(2:،ية)

إ"+3بربركلمةالميتالبحرمخطوطةعليهازادت

."ويهوذااسرافيلمنللناجين"

ا؟إل!ث!إلمبوا؟ث!د!خ!فإل!بثغثلإغب!ي!1!هل:(ه:)،ية

"ثلأ:ث!ثيلبى14إل9!ثثليثل!6ثببثعيم!6يلإ!لا!ث!ث!ا

نهارأسحابةمحفلهاوعلىصهيونجبلمنمكانكلعلىالربيخلق"

."غطاءمجدكلعلىلأنليلأملتهبةنارولمعانودخانأ

السبعينيةفيجاءت"16برالأولىالكلمةالآيةهذهفيالخلاف

%نهاكيتلفيقول5"+ث!بركلمةكذلك18بواللاتينية

،الأخيرةالهاءقبلبياءبم!+بلأ"+:مخطوطةخمسينفيوردت

ضواحيها-3،يص+لإبمالىالسبعينيةفيمصححةالكلمةوئفس

.(مرابضها)

الاسكندريةنسخةالسبعينيةفيوردماحسبالآيةآخركيتلويصحح

التاليةالآيةمنكلمةأولفاعتبرتإثهبر+؟+بر+6+ببر+لأ+

265

http://www.al-maktabeh.com



كلمةيصححالفيوميسعدياولكن،"ومظلةغطاءاللهمجد"الآيةلهذهتتمةهي

،"بهايطيفالكرمجميعوعلى8يخ!رجمهاجسلإ!ويقرأهابرولأ+

لاإضافةالكلامهذاأنعلىدليلالآيةآخرمفهومفيالخلاتكئرةأنويبدو

كلمةالىالابهايثبتولممنهالميتالبجرمخطوطةخلتفقد،لإثباتهاداعي

ولمالسادسةالآيةأولالمخطوطةمنحذفكما،محذوفوالباقي!*؟"

الآيتينمعنىيكونهذاوعلىبر+"يمكلمةأولمنالاالآيةمنيثبت

جبلمنمكانكلعلىالربيخلق":الميتالبحرمخطوطةحسبالأخيرتين

."والمطرالسيلمنوعترأومخباالحرمن،نهارأسحابةمحفلهاوعلىصهيون

الخامس:الإصحاح

بز99؟9!أل5إألت!ألث5!لأni!هبثا!:(4:،بة)

:!!!!!ي!!9لإلملإم!اث9!ثىِفيإل!ث

فأتىعنبأيوتيأنأملتباليما،بهأصنعهولملكرميأيضأيصنعماذا"

."حصرماً

طىكأكلمةمخطوطتينفيمنهابدلأورد6+كلمةان(2"كيتليقول

الصوتيالتوافقنتيجةغنائيةقطعةالآيةمنيجعلكيتلأورررالذيالتصحيحوهذا

.؟5و،ي!كلمتيبينالجناسمن

تنحصرطفيفةخلافاتفهيالآيةهذهفيالميتالبحرمخطوطةخلافاتأما

آخرفيالهاءزيادةكذلك،*9بر3؟كلمةفيبالباءاللاماستدالفي

اjogب6الأخيرالفعل

والفعل،العنبنعممنبدلأالعنببشصنعأي،الئسأوالبؤسمنلبى-!ثيي(1)

الراثحة،كريهيصبح،تن=لإل!بربرتِقعَلوزنوفي،تعفن،فد=رويلبها

جاءومنه،والاحتقاربالنفورجديرأأصبح،كريهأأصبح-لكا!ل3بريمنهوالمطاوع

الاسموكذنكلنقذار.،عفونة،(والنعفنالمرض)الأسبممنىرلها+ثمْالاص!

بالحقل.الضارةالحال!،النجيلأيلهافىْ!ي!

(2)
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!نهـلا*!ث!لهـ9!ه!ث!*9!يي*نبهني:(ه:)،ية
؟!ثمه:!ببرأ؟ثلا!م36لابهإير+"ثخب؟!ث!؟9؟لإ؟ج

علفأ()مرعىليصيرسياجهلأنزعن،بكرميصانعأناماسأعرفكموالآن)

."للأرجلمرطثأفيصبحسورهوأصاع

اختلاتعنهايردولم،تعديلأوبتصحيحكيتللهايتعرضلمالآيةهذ.

أظهرتالتيالميتالبحرمخطوطةعداماالأخرىوالمخطوطاتالنسخفى

كاملأ:هكذاالمخطوطةنصونثبتكلماتهامنلكعيراختلافأ

بر8*"؟!ك-+!يجن!ككلا++9رب*!ك*أ-ري"رب؟ال!ب!يمبر

بي+6،لإ*ير"برثيخء+فى3:بر:نرسر؟2؟لمه+"*هب؟لإلإ**ي

لإ*يره!:

يستقيملاوهذا"والأن8منبدلًا"وأنت"بكلمةالآيةالمخطوطةفابتدأت

لتقارببالعينالألففاستبدلأخطأالمخطوطةناسخأنويبدو،المعنىمعه

فيجوهريةغيرفهيالاختلافاتبقيةأما.الكلمةداخلالنطقفيالحرفين

3بمالضميرك!يآخرالى!ل*ةبر"ل!كلمةآخرمنالهاءحرتكانتقالالمعنى

ير+المستقبلزمنالىالماضيفييريزالكبنونةتغييرفعلكل!كو

"!لإ6يلإثل!!م+!بهالأبه!ثلننلإكأ-!ه!ثي!ي:(6:ه!،)

:+يئبم؟ْ؟!ل6؟39ئ!؟3!ف!ة93!!ر!بهم

الغيموأوصي،ك!حوشوكفيطلع،ينقبولايقضبلاخرابأاوأجعله

."مطراَعليهيمطرلاان

*ئم!،ي!!*8يمبلاي!6الأوليانالكلممانلصبحأنل!مكحر!ميو

واميته:1بري*ي!جن!!:هيواحدةكلمة"خرابأوأجعله"

يُنْكَثق،ولايُزْمَرُلا،بايراواجعله":يقولهالفيوميسعدياويترجمها

مطراً.الغيومتمطرألاوآمر،أموُصنقوحسكأفينبت

العهدفيغريبةكلمةأنها+بريىلكلمةكيتلالغاءسببيكونوقد
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(؟"غوردون..لشفسرهاوقد..فقطالموضعهذافيالاتردلماذالفديم

خرابا.واجعلهبريمهنص)لليلإ"بر:"بقوله

بمبميف8ةإللإبهـ؟!دمسلإ؟8هئ؟"حئه،+"بمه7خثبرإةه%لأثص(9:،ية)

:"لأبْط9أجبمئ!8ح.ب9أ!!5ىف؟أل؟برة؟

كبيرة(منازل)خرباكثيرةمنازلتصيرأنالجنودرباقسممسامعيعلى"

.8م!اكنبدونوجميلة

لأن8قال8كلمةتقديرمنبدلأ،أقسم"كلمةالآيةترجمةفى"أثبتناوقد

فيالقسمكلام-بالقسممق!رنةداثماًتأتي*،!*العبريةالكلمة

!لا؟يالقسَملفظ)ضافةكيتلاقترحولذلك-(الجحيملتروناالعربية

(2)"غوردون.ل.ش"وقدأثبت.(22:14)فيوردبماذلكفيمستهدياً

اشعيالسفرشرحهفيوذلك،حبير؟3"كلمةبعدأفلأورلاالقسملفظ

أصلها8بمسامعيآحبكيم؟3الآبةفيكلمةأولانكبتل.يقترحكذلك

.الجنودرببالسيدايبر*فىو*

141!مجييرلإفيفى+!يأ+3لإ-هـ1جم!8ا!مبي1مب!إل،ثا+ثلإِأ:(39:،بة)

ئرممل!في+ذمج

،جوعرهطَعِلْيَئهوأصبحت،المعرفةلعدمشعبي(صُبِي)جلالذلك"

."العطشمنيابينوجمهور.

وأجياعبمعنىتعبيروهو+لا!*؟يكلمةكذلككيتليغترحوهنا

وردبماذلكفيواستشهد،ثلإ+يميى"منبدلأالجوعشديدي

فيوردتكما3+لابميرالكلمةتكوناو0(32:24)تثنيةفط

صيغةالكلمةأنعلىجوعموتىأوالجوعمنأمواتمعناهاويكونمخطوطتين

!"+ميمناضافة

من)ضافةصيغةفهيالسياقفيعليهاغبارلا"+ميكلمةولكن

كئيراًوردتوقدالناسمنصغيرةمجموعةأونفرأوقلةبمعنى!"+*

لقدولاوىلشمعونيعقوبقولامثلتهاومنالمقدسالكتأبفيالمعنىبهذا

(1)d:،.2،.(2)!نلِأب!:برا؟+6؟.

.26ـه،الابقالمرجعنفى(2)
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لإثلالإ"قليلنفروانا...الأرضسكانعندليبتكريهكماكدرقماني

بمعنى!"+5جمعهاوورد(34:30تكوين)+!!ت؟ي!

بمعنى!+ميياءبدونجمعاًووردت،(11:3أيوب)في(ناص)

.(2:34،3:6تثنية)فيالرجال

الاترفىفلمالآيةفيتشبههاالتيكهه*++ءعبارةأما

بمعنى+""!ي!منوهيالمقدسالكتابمنفقطالموضعهذافى

شراقي.أرضأوجاتمكان

:15تفي-ط؟لإة-هبر+لمبمج!ل3الإ!؟فىثبحةإب؟ربإل1إبمفي:(71:،بة)

السمينة(الماشية)السمائنوخراثب،مروجهابحسبالخراففترعى

."الغرباءيرعاها

بقوله:الآيةهذهالفيوميسعدياترجموقد

أضيافهمأكلوهاالساحةوالرياض،كسبيلها-الخراتفرعتالناسوعف"

+++منلإ+ج!+!كلمةاعتبرقدسعديايكونهذاوعلى

بقيةولكن،اسلوب(وعلةبمعنىرب+بربأومن،أواسلوبشيءبمعنى

مرعى.أومراحأي+++ومفردهامروجبمعنىاعتبرتهاالترجمات

فيكانتأنهايبدوالسريانيةالترجمةحسبإشعيافيالكلمة)نكيتلويقول

!7ري+ربمنبدلًامروجهافيأي!++7حبالأصل

مروجها.بحسب

الكتابفيالاستعمالنادرةالكلماتمنالكلمةأن(؟"كيتلقوليرجحومما

فقط.(2:12)وميخا(5:17)إشعيافيإلاتردلماذالمقدس

يكونوبهذا!ب!السبعينيةفيجاءتللإ"!كلمةكذلك

كثيرةماشيةترعاهاكانتالتيالأماكنتصبححيثالدمارعلىدلالةأكثرالمعنى

فقط.تيسينأوجديينتكفيتكادلاصمينة

(1)
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:+:بب؟+9؟*!ب1ب+9؟ظ"إلا+إلالإ++!منببمالإ6!ل!ن؟لإا.:لمحمفلإ(23:،ية)

الصديقينحقوينزعونالرشوةبسببللفاسقالحقيعطونالذين"

.Nمنهم

جمعاًليستكيتليقولكمافهي!"ه!ربءكلمةهناوالشاهد

السريانيةفيوكذلككثيرةمخطوطاتفيهيكما!يبر!!مفردهيلانما

كلمةفيالغاثبالمفردضميرذلكودليل.اللاتينيةالفولجاتاوفيوالسبعينية

منه.أي

الظالميًكَرُن..":للآيةالفيوميسعدياترجمةكانتالمفهومهذاوعلى

."عفيزيلونهاالزكيوزكاة،الرشاأجلمن

فهو!!بلإأبكلمةفي(5:26)فيكيتليراهالتصحيحهذاومثل

هذاولكنببدهابالمفرد؟،كلمةورودبدليلبالمفرد؟لالأ*)نهايقول

.مفردةهناالكلمةتكونأنالضروريمنوليسجائز

*ء*

:السادسالإصحاح

3!ثلأ"-يملألى1إلأبمئج+مبإ"1؟9%اث!جإل!ل؟6،-جميملأ":(\:،ية)

:5هلإحلإ؟3الأ5+!ئ؟ي19؟1بملأأل!!ل؟إ!ي!كثدثبه!ل

.،مرتفعكرسيعلىجالسأسيديرايتالملكعزياهوموتسنةفي"

ب+إ+كتبتأنهاكيتليذكرحيث"ىف+!ككلمةفيهناالخلاف

منهماكلتؤديوالكلمتان..كذلك(1)آيةفيالكلمةونفسمخطوطةمائةفي

ماوهذااللهوخشيةالورعشدةعنتعبرلي*لأبركلمةكانتوإنالمعنىنض

السيديديبينوقوفهمشهد)شعيافيهيصفالذيالمبهرالدينيالموقفمعيتفق

النبوية..بالرسالةيكلفهوهووعظمتهبجلالهالرب
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يربلأىف؟؟اأدن1لإابرابِما؟1ىإفيث!6إ"يم!ثل!لأ7يبر*إ:(3:،ية)

:9+دي:ثِثبرفيلإميفيلإيأ"

IBناوهذا" (pملءمجده،الجنودربقدوسقدوسقدوسوقالك

."الأرض

منبدلأملأ*أثلابركانتربماأنهاكيتليرى"،هكلمة

نأكمافقطمرتينقدوسكلمةتكررت(1،الميتالبحرمخطوطةفيأنكماملء

تكونوقد..اثنتينبدلفقطواحدةمرةأجنحةستةكلمةجاءتالثانيةالآيةفى

.النساخوضعمنالزياداتهذه

:أل!ن!ذلخميخلأ699بلإثس*؟إا+؟!1يلإاى8بمبخ6"9لإجملم3ة-؟:(4:،بهْ)

."دخاناًالبيتوامتلأ،المناديصوتمنالأعتابدعاثمفتزعزعت"

وجعلها،قاماتأوقصباتومعاها+6*!مكلمةكيتلصححوقد

وربما..للمعنىأوفقالتصحيحوهذا.أسسأودعائمْ"*لألأ+د

كلمةوردتحيث18:16ثانملوكفيوردبماهذاتصحيحهفيكيتلاستدل

دعاثم.أوأسسبمعنىالجمعصيغةفيلألأ**ة

لإبر5؟ئ!جأ!لأنئمافيطلأابمئ!!+9*لم9!حيلإ6!إبم!:(19:،بة)

:+!ليى6*لبأ!ل+يبر!ل!ل!!برلأ!ث!9؟7\اكأفى9أق

ساكنبلاالمدنأصبحت)ذاليكونن،فقالمولاييامتىالىفقلتآ

.(خرابات!ركأو)."وتقفرتخربوالأرض،ناسغيرمنوالبيوت

صححهاتدمرخرابا-تصبح-+*لكاثعالأخيرةقبلوالكلمة

-تترك-للإ++اللاتينيةوالفولجاتاالسريانيةالنسختينحسب(2)كيتل

تبقى.

السابع:الأصحاح

+5البز16+96؟ميجملبرثلإإ+61د"؟.جسآأا+يف9ي.جمم:إ"ئر.(\:ه!،)

5+بهذ-!قي9+بهاثبر+لإب"اذم1+ى6-ب!جبمبأ8+لإ
:!ل.تجقي!؟؟-؟*ذ9!ن5!؟ير-ل!!؟!مةِ؟!نيأنج1+.

"ـه(*؟؟!؟إل*،أل،-إل*!5-؟5لأ8.7.*(1)
(2)-50.R. Kittel, (B.*.) P
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آرامملكر!ينانيهوذاملكعزيابنيوثامبن،حازأيامفيوحدثآ

نأيستطعفلملمحارب!هاأورشليمالىاسرائيلملكرمليابنفقحمعصعد

."يحاربها

"ؤ،!دلاالمنفىالفعلانللسبعينيةطبقأ(؟)كيتليرىوهنا

؟،3*،الجماعةواوإلىمسندأيكونأنصحف،(يستطعلما

في(2"(ه:16)ثانملوكفيوردوهكذاواحدمنكثرعلىيعودلأنه

رب*؟الالآيةفيالأخيرةالكلمةأنكما،المناصبةونفسالمعنىنفس

.(16:5)ثانملوكفيكذلكوردلماطبقأزائدةلأنهاحذفهاكيتليقترح

ناشرنبهوقد،تمامأالميتالبحرمخطوطةفيوردمامعيتفقكيتلهفالاوم

ثانملوكوفيالسبعينيةالترجمةفيوردمامعيتفقهذاأنالىالمخطوطة

.(3)(:ه16"

(،"n y"ل؟ا!"!يلإث!سبيم!!!ل+7)6من!"!ك؟+بر39؟+قْل(Y
!+!!!هلإلأيل!!ثقلإتج!\!ام!93!بخبر؟(:يه

م!هيبم:بمليي

شبهوقلبقلبهفاهتز،)فرايمفي،رامحلتلقدلهوقيلداودبيتُوأخْيِرَ"

."الريحأمامالغابةأشجاركاهتزاز

تحالف-غخي-+7؟ثيمتكونأنكيتليقترح++،وكلمة

.!ت،-"!ثمن

منمؤنثماضيفعل+7؟أنيرىف!نه(8،دورمادواردأما

،،رامأمةبمعنىهنا،راموتكونيستريح-استراح"؟3،"؟

+"!ث؟الىالنصتصحيحمنيعفينالأنهدورمرايهناويفضل

كبنل.بفنرحكما

(1).(.Rud Kittel; (B.H

؟برألإ!ا1.3"ا!دثم32لالإ،1+،بط."":5ة16ثانملوك(2)

.!...+؟2!!؟لأ+3!؟ول.ثد.!أ!؟ص"!بم:انظر(3)
EdwaكاهDhome(ماBibحا).(4)
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يأ؟لإبربمعنىأخذاهافقدوالكاثوليكيةالبروتستانتيةالترجمتانأما

وهذا..يعسكرعسكرأيبر:"لم+؟"منعسكراوحل

أبضأ.كبنلافنراح

مخطوطةوأماReachedوصلتبمعنىأخذتهافقدألانجليزية،1،ألترجةا-أما

ئ!عبهوقلبقلبهفاهتزقولهو"وفي"قلبهكلمةمنهافقدحذفتالميتالبحر

.."ء-"ألهربم++!درلا*1:هكذاوجاكأ

!ج1"لإ+بر!بر+بر6ثدي":(3:،ية)

!،فيلإجم!66لإ؟3،!يبهد+6لإكأ.!*7؟لإابلأ
:هثة!"ث!ثإ"ه!ملإفى6أ!ثث؟ل!لإ6؟يجل!

البركةقناةطرفالىابنكشوبوشأرياأنتاخرجلإشعياالربفقال8

.8القصارحقلسكةالىالعليا)2(

الأصلفيهي1بر:كلهلاب7!يكلمةأنكيتلويقترخ

اشعيا.هناالمتحدثأنباعتاروذلك"يلىيمبم

:"؟*؟9الي؟يإل6ير1لإءث!!ثيي!،!!هلإثبربرحيديم!ج:!5:،ية!

."قائلةرملياوابن)فرايممعبشرعليكتأمرت،راملأن،

.(3)"رملياوابنافرايم"عبارةواللاتينيةالسريانيةالترجمةمنحذفد!ف

(1).ealemBible+لأح

يهوذاملوكالقناةهذهوألأ،أورثليميثرقفيالقصارينماحةأووسكةالعلياالبركةقناةموفع(2)

الجنربفيفهيصلوامبركةماأمكئوفةوكانتالقناةهذغطىالذيهولأنهبحزقياواقترنت

بجواراورشيمسورمنالممتدالجزهوفطىحزقياوجاءبالماءحزقياقاةقغذيالتيوهيالثرقي

السلواميةالكتابةاكمتوقدفومبراديالمارهرالمكوتوالجزءالقاةحتىصهيرنجبل

حزقياموبانيهانيرجحالذيالنفقأوالفناةعملع!جلوهيللقاةالصخريةالحيطانعلىمنقوضة

شيلوهيا.وهيمكوفةقناةبواسطةحزقياأيامتجلبالما+يؤتىوكان(20:21:ثانملوك)

يليه(وما9:7يرحنا)صلوامبركةمياهبواسطةمعجزاتهاحدىيسوعاجرىوقد(8:6:)ثعيا)

819المقدسالكتاباطلى"رولىهـ.هـ.أنظر -.o.

(3)
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!قلإ!يرل!؟ع؟ال!لا!ثه!!؟ثبل"ىثه!"ب!8يخزةيير"(9:،يهْ)

"لإلإلأ:ثا*9بئ!فيىل!

فلنتؤمنوالمان،رملياابنالسامرةورأصالسامرة)فرايموراس"

."نأمنوا

ثليـ*بم!لافتكونثخ!الى"3تصحيحكيتلويقترح

.8ىاو!مؤتلم)ن-ي

والسامريةواللاتينيةالسبعينيةفيوردت6ال*ألكبيوكلمة

فلنىتؤمنوالمان5:المعنىيكونوبهذاتفهمواأي1أل"د+

.(الحقتتبينوالناي)تعقلوا

المعنىن!فلإأالىصححتاوهيماعلي"7كلمةلوظلتولكن

منببلاغتها.محققةستكونالعباؤأنكماتأويلالىالحاجةدونسيسير

.بالألفاظاللعب

ثلأ؟فيلإد5الإ9!ننل!برلإ،م!كا"!نكأللثس!ثإلإل:(11:،ية)

:؟!ي!ي؟؟نجى؟ول

.8اعلىالىارفعهاوطلبكعمق،إلهكالربمن،يةلنفسكاطلب"

وسيماخوصكيلااليونانيةالتراجمعنكيتليوردههناوالتصحيح

انهاويقولممؤالاومطلباي!ثرلإ+لكلمةوثيودوسيوس

الىاهبط...8:المعنىيكونوبهذاالهاويةاينمطلأأبر

."(السؤال)المطلبعنللبحثالسماءالىارتفعأوالهاوية

عندمن،يةلكلأ!ما8:فيقولللمعنىتأويلأيرىلاالفيوميسعدياولكن

.،علوارفعتهاأومسألتكعمقتانتعالىاله

أوسؤالمطلباي+أ!يأكالكلمةانالىنطمئنيجعلناومما

لإبملا؟بركلمةمعالموسيقيالجرسفينوافقهاهو

http://www.al-maktabeh.com



!+،ب5.لآيمفيإ"ث!ج!ه+!6م!!ثربللانجبربلأ!لأ"8:(71:،ية)

:+أأل!ةإل3*9ـه+إل6+ير+2*شجبم!1!لي!ب.؟!!18،ي*ألأئ!ثبثا+!جن

انفصالمنذتاتلمأياماًابيكبيتوعلىث!عبكوعلىعليكاثهيجلب"

.8،شورملكمعيهوذاعنأنرايم

منزائدة4بخلا؟+ت؟ل!+!كعبارة)ن،؟)كيتليقول

الناسخ.

ستحدثالتيالمصيبةأنهوالعبارةبهذهالمقصودانفيرى(2)دورمأما

.،ثورملكيدعلىستكون

فوضعتهازائدةالعبارةأنفيشكتفقدالكاثوليكيةالانجليزيةالنرجمةأما

.(3"قوسينبعن

-!ج؟5*ت3*يم"9لإنةجبزفىايرت:(22:،لهْ)
لإدلإجمم:ثصلإلإفىبرثعيرنةث!+5نيب3ئ!بزث!ي!بم

الأرضفيابقىمنكلن!فزبداَياكلاللبنصنعهاكثرةمنأنهويكون،

."وعسلأزبدأ8يأكل

موجودةغير++ملإ+"*لإ،عبارةانكذلككيتليقولوهنا

السريانية.في

الثامن:الإصحاح

(؟)

(Y)

(3)

8لإق!لأا6!!ث9؟جمىأ1!ث!برملإ؟!لإرثم+لا-لمبيفى6اإل!مبإ:(3:،له)

:ثقأث!لأ!ثاثا!ير+أل!دب!ك+ا6

.561.Rud Kittel, (B. H.) P

.BibleماةEdward Dhorme

.The Jerusalem Bible
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عاالربليضال،ابناوولدتفحبلتالنبيةالىواقتربت"

."بزحاششلالمهير"اسمه

البحرمخطوطةفيجاءماالآتصحيحأوتغييرمنالفقرةهذهفيوليس

التأنيثهاءبدونالمخطوطةفيجاءتاذ+9رب؟ريكلمةفيالميت

تكونناًدُب1)ذيليهاالذيالمعنىمعيتفقلاوهذا+وي"*الأخيرة

الناسخ.منسهوأسقطتالهاءتكونوقد..مؤنثةالكلمة

+8؟إ!ل1فى96فيإلإفى+لا+صفي61فى+"الإ"لبهأي6إ؟بمِ:(8:،ية)

:7إل؟،؟سلإل6لأ-6"+لإلإفئ9؟جم!5ير13+أأ!مد

ملءجناحطبسطويكون،العنقيبلغ،وشبريفيض،يهوذافيويتدفق"

.،ياعمانويلأرضكعرض

ةر!صعثمانفيالعطفبواووردتمجا!6كلمةإنكيتلويقول

نأ!ي*!و،6يلإهسكلمةفييقترحأنهكمامخطوطة

مقبولالتصحيحوهذا،ثم،1،""لإ"بم!يرآ...صحتها

)سم5كبم178قيكلمةباعتبارالنداءنأويلالىنحتاجلابهلأننا

.(مبنااللهلأنالأرضملء...)المعنىيكونكيتلباقتراحاذ،علم

إلإ؟9"إلمإل!ئ"ابر+ىثيرأىف+.إل6"إ8إكلأدئجذبزل!أ:(9:،ية)

:؟+ألإلإبرجب+؟!كأ+ا

احتزموا،الأرضاقاصيجميعياواصغيوانكسرواالشعوبأيهاهيجوا"

.8وانكسروااحتزموا،وانكسروا

السبعينيةفيوردت،هيجواأواجلبواأيثةلاأالأولىوالكلمة

فيرالمجردفي"+وكلمةاعلمواأ1(اواعرفوااي1+لاواللاتينية

(1).562.Rud. Ki "l; (B.H.) P
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"2)

فيالاتستعمللاوهذه+لايفعللصيغةمنهاوالمستعمل،مستعملة

وكلمة،-الزمررب"6++كلمةمنهاوجاءتوالفرحالنصرصيحات

فيفقطواحدةمرةوردتالآية،خرفيتكررتالتىوانكسروااحتزموا

الميت.،لبحرمضوطة

ئ!!-لأجمبمِ+5؟في6فياثذ5*يا!!ب!ثلاأ(؟):!12!،ية

:1فئ9؟ئجيى"*5؟أإلإل."إل-أك95؟لأ!لو-"إلإلإالأ+؟إ؟لإلإ!

تخافواولا،فتنةالشعبهذالهيقولمالكن(مؤامرة)فتنةئقولوالا"

.8تفزعواولا،خوفه

الىنصححأنبدلاهذهآنجيا+كلمة)نكيتليقول

مالكلمقدستقولوالا":المعنىيكونوبهذامقدساييملائكا

م!ياقمعالمعنىيتفقل!يكتصحيحوحسب"مقدسالشعبهذالهيقول

التالية.الآية

.لإلأبح8ى*1رب؟لإابر+"طأ9"يف"1لإ3لمجهئ!"!لأبر.(\ص
.*.:5لإير1ي؟لإبزمتنجبر.ا:)،يه

."رهبتكموهوخوفكمهوويكون،تقدسونالجنودرببل"

كلمةالىتقدسونة؟!ف"رب!"كلمةتصحيحايضأكيتليقترحوهنا

فيصححهاالتي"نجبا+كلمةمنتخونون:يىبمفكا"+أ

ج+تلاالىالسابقةالآية

؟اكلْ*رب!+كلمةتصححأنيجبالإيتينمياقفيالمعنىيستقيمولكي

الآيةفيءنجبا+كلمةأبفينااذا"تملا"6؟الى

اذا9+ن!االى3ئلا+تصحيحأو،أصلهاعلىالسابقة

عليه.هيماعلىالآيةهذهفي6+مبر*كلكلمةعلىأبقينا

حاح!الابدايةالمربيةالترجمةفيولكنهاائامنالإصحاحتتمةالعبريالنصفيالأيةهنر

التاسع.
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(1)

.:تفيخأ،تتمر+8ه!؟؟6"؟أيزلأيم1؟جممبِماشير،بر،:(41:؟ية)

:د!ثئط+1د!ا6؟نلأفيأ1جم؟أ"؟ثألإاأنرن99!ي

فخأ،اسراثيلبيتيلكلاعثرةوصخرةارتطاموحجرمقدماًويكون"

.،أورشليملساكنومصيدة

ويكون8المعنىويصبح7نفا؟بم،7كلمةحذفكيتلويرى

مصيدة:؟*)آف!الىالكلمةتصحيحأو"...ارتطامحجر

.8...ارتطاموحجرمصيدةويكون"المعنىذلك،فيصبحبعدجاءتوقد

؟"أريي"الجمعالىالمفردفيفيا!9*؟كلمةيصححثم

وسيماخوسواللاتينيةالسبعينيةوفيمخطوطاتسبعفيوردماحسب

.والترجوم"؟(والسريانية

+!ثب؟لآ!ء"ج!؟لأ؟يْابمتر!هى؟ث!ثصه:(23:،ية)

11إل-إلإبم8؟،بخيم5!ذ!لإأ*؟فىإ6لألإفي؟اِثإلأ"أْث،!ئإلإل

:ح9؟*؟5فى؟بخئرنرث!لإجمب+؟خ!!ل؟!لا+يلإي

أرضالأولالزمانأهانكما،ضيقعليهاللتيظلاميكونلاولكن"

.،الأممجليلالأردنَرْبِعالبحرطريقالأخيريكرمنفتاليوأرضزبولون

قد(لاالأن...(لااولكن"ؤ*3الأيةبدايةإنكيتلويقول

...ألي!-م!،ريتكون

الكلمةلهذهترجمففيالعبريالأصلعلىيَثْبُتُالفيوميسعدياولكن

أسرعواالذيالأولبالوقتعليهميضيقلمنلغبلاف!نه":فيقول

الأردنوعبرالبحرطريقأهلعلىثقلالذي،وبالأخرونفتالىزبولونببلد

،ظلام-53!لا:كلمةسعديااعتبروربما"الأمموسواحل

.563.Rud. Kittel; (B. H.) P
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9أوه،لهلاءو D8لغب5فترجمهاعبمهاوثقلبمعنى+لهؤم.

لأن8:كالآتيالآيةمعنىنفهمأننستطيعسعدياترجمةضوءعلىولكن

عندماأولَاحدثكما،يكللاالخناق"ميل!ثرواأي،عليهايضيقالني

أي،تياً-)الأخيزالمرةفيثقلثم،نفتاليوارضزبولونأرضالىخف

.الكفار)؟(وجليل،الأردنعبرالبحرطريقفي،ث!ور(

التامح:الإصحاح

-؟7يرث-ئلأثالإد!؟يرت"لإلإ!ير.(2:)،يهْ
لِأ:لإفِيإحباري!مج1ثابئمضغ"أل؟كأ++33.*آ!هممبئ3ممث!بر؟ا-ريخ

،الحصادفيكالفرحأمامكيفرحون،الفرحلهاعظمتالأمةأكثرت"

."الغناثميجمعونعندمايبتهجونكالذين

"له"بمعنىوةصحتهاالآيةفيالنافية"لا،بمعنى*ْ؟كلمة

وفيالسريانيةالترجمةفيتقرأوكذلكمخطوطةعشرينفيوردماحسب

لادخالهاثي*كلمةحذفيقترحكيتلولكن(2"،أيرر،*الترجوم

فتصبحالسابقةالكلمةعلىأ+هاءإلى*الألفتعديلبعد

المصراعانيتساوىهذاكيتلوباقتراح.والسرورالبهجةأي+4"؟+

يرب!أبم+بربروير!ر!لكليرلإ!؟+برلإحبن*+:كالآتي

بهجتهمجعلتلقد":كالآتيالآيةمعنىياتيالانجليزيةالترجمةوفي

(1).563.Rud Kittel; (B.H.) P

سفرفيالمنطقةهذهذكربردولمفلطينضمالفيلجربةمنطفةهوالأممببنجلبلاوالكفارجلبل(2)

ملوكفيوكذلك(ry:21)،(20:7)يثوعفىوردولكنه،فقطالموضعهذافيالااشيا

6:16)و(العرببةالترجمةفي6:76)أولأياموفي(29:؟5)ثانملوكوفي(9:11)أول

-23:6الوتاأنتيباسهيرودسسلطنةضمنفوتعتالجديدالمهدفيأما،(البريالنصفي

وتامست،المدونةخدمتهمنيممظمقضوفيهاالمسيحنربىحيثناصرةوقعتوفيها.(7

(المقدسالكتابأطلس)رولىهـ.هـ.:انظر،(19:31الرسلأعمال)مبكرأفيهاالكبة

.16ـه
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(1)

(2)

(3)

كفرحة،حضرتكفيفرحتهموأصبحت،يزدادسرورهموجعلثأعظم

.(؟"8الأسلابيقتسمونعندماالرجالكفرحةالحصادوقتفيالرجال

.هذاكثرتلقد:وقال)،الفيوميسعدياترجمةجاءتهذامنوقريبأ

وكما،الحصادفي،بالفرحيديكبينففرحوا،الفرحلهموعظمتالقبيل

.8السلبقسمتهمفييسرون

للمعنىاستقامةلاحيثالنافيةلافي*حذفعلى)ذنفالاجماع

ها.بوجو

+إث؟؟*م؟!لإ!مبه!6نلأثتيزفيخلأأاأل!5-اثد9ثص:(4:،يهْ)

يخلأ:!أ"تلأى+-كبتنمابها+"برير!9لإيير

يكونالدماءفيمدحرجرداءوكل،الوضفيالمتسلحم!لأخكللأن"

.8للنارمكلاًللحريق

كلمةادالحربفي-ب+*نكاكلمةالترجومصححوقد

عزَدُمدرعكلذ)8المعنىيكونهذاوعلى.بظلم-بريكر7.

.8للنارمأكلأللحريقف!لت،بالدممجللثوبوكل،بالظلم

مجللة-!!8لاير+؟؟أل8كلمةأنكيتلويرى

يأيريربم"!+؟؟ؤفى5الأصلفيتكونقدبالدماء

فالدرعتلوثقدثيءكل)ن:يقولأنهناويريد،(2"بالدمملوثةأومدنسة

هذهمعنىفيقالفقدالفيوميسعدياأما.بالدماءتلوثوالثوببالظلمئلوث

صارقديالمعاعميالملوثوالثوببزلازلمكيولكيلكلو)ذا":الآية

بمعنى11*؟كلمةاعتبرقدصعديابكونهذاوعلى8النارأكيلةحريقأ

.(3،مكيالاوكيلبمعنىبر40،درع

.The Jerusalem Bible

lay 0003D.S..b--*-*3+"!دح+؟+*و.(.ال.*-"،الأل!++

يعادلقديممكيال+*ميأنيهوذاوينقوجمانمنكلذكروقد،السابقبنالمرجميننفى

.لترا1303
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(1)

!ىبهبج!ل+رب-!ناهي:(6:ْهب،)
+؟!ث*أي!لج!جملا!بى+9؟ببر!في!هيا-يتاما!ل!9!بمابلي

بلأيرإئج"لإا1!أ!,-+ي"!6ا"مبفيْفى1ا!،7ثخ!مةفيرب!بآ!ا

:"!ك63!فا!في"أتظفي

ليثبتهامملكتهوعليداودكرميعلىنهايةلاوللسلامرياستهلنمو"

.،هذاتصنعالجنودربغيرة،الأبدالىالآنمنوالبربالحقويعضدها

نهايةفيبرسمهفيهاالميمحرفجاءالعبريص!لافيالأولىالكلمة

كنابتهوردتوقدالكلمةومطفيبرسمهيكتبأنفيهوالصحيحالكلمة

الكلمةانيقولكيتلانكما،مخطوطةوعرينخسفيصحيحة

.(؟)+!ريالسبعينيةفيصحتهاجاءت+لإجب07

صعدياترجمهافقد..لكئرةةبمعنىبربر+يربرنكونقدأو

قالانبعدصعديالأنالسابقةالآيةلمعنىتكملة"الريامةلكلعؤ":قائلأ

لاوصلام..ه:فيقولللأيةترجمتهفيجديدأكلامأيبدا(الرياسةلكئرةا

."ومملكتهداودكرميعلىلهانقضاء

:5!ث+مببثثا-لإبه3بر!لإلأا!لأ؟.ثبمنة+بلأ:(7:،بهْ)

."اصرائيلفيفوقعيعقوبفيقولأالربأرسل8

وأموتانهاعلىالسبعينيةترجمتها)ذيري+كلمةفياشكالوهنا

أوطاعونبلاءأيبري+عندهمقرئتقدالكلمةتكونهذاوعلىبلاء

علىفوقعيعقوبالرببهريىبلاء"المفهومهذاضوءعلىترجمتهافتكون

."اسراثيل

أنهارغمالمفهومبهذاالكلمةأخذتقدالانجليزيةالترجمةأنويبدو

الفعلترجمت(إلاأنها)كلمةبمعنى+3يركلمةترجمت

,564.Rud. Kittel; (B. H.) P
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أرسل،8العاديبالمعنىتترجمهاولمرمىأوقذفبمعنى"ه!ا!ر

:الانجيزية)1(الترجمةفنص

Lord"كام!*" hurts a wordagintح،+"

ي!لإ:59ظ!ثحفى؟إفيلإثبهر؟ثلإميم!"صهطث!؟؟ريىف؟!!:(10:،ية)

."أعداءهويهيجعليهرصيناخصامالربفيرفع"

جاءت،رصينخصومأي"أ+بكمير"كلمة)نكيتليقول

جاءتالسبعينيةوفي،مخطوطةأربعينفيرصينامراءايمل"ءإلل!ير*

.صهيونجبلخصوم-أببلأ6+لإ*!!

الآيةهذهفيالانجليزيةالمرجمةمفهومنجدالسبعينيةمفهوممنوقريبأ

Butشعبهأعداءيسيرالربولكنآ(؟":فتقول Yahweh is marshalling his

.People' seneiesagnsthemوكلمةMashllingوايصفبمعنى

الأمامهنالآرامييناصطفافاوترتيبيذكراذالتاليةالآيةمعتتفقيرتب

غضبن!فذلكورغمفمبكلإسرائيلفيأكلونالخلفمنوالفلطينيين

.(2،ممدودةيدهتظلبليرتدلمالرب

!لأ؟9ا5*!ليهأيخبم"11لأ1"3+إللإ+ثصا:(1%:،ية)

61ءثلأآ"لمبرثا9ثبز5ثتن9كأثلأ؟إيم!3-لإثاجمز"؟؟فى9-"+!مبإل

بر9؟ئج+1لإثث5!علىفىبنكأ!ي+إن!ىفإ!ثب+!بثد!6

:!ب

واحدكللأنوأراملهيتاماهيرحمولا،بفتيانهالمولىيفرحلاذلكلأجل"

يرتدلمهذاكلومع،بالحماقةمتكلمفموكل،شروفاعلمنافقم!هم

."بعدممدودةيدهبلغضبه

+آحJenidalem!ة"اح.(1)

.11:9)2()ضعيا:
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cry

(3)

لهاتصحيحأكيتلأوردفقد:بكهيم+كلمةفيهناوالخلاف

لذلكالربأنالمعنىفيكون،يترررأويتخطىأويتركبمعنى"!9:

بمعنىبلكأد"قكونوقد،عقابهيفوتهملاأي"فنيانهيتركلا"

فتيانه.عنيصفحأويتسامحلنالربانايالعربيةفيَحُمَس

منبدلأ"؟*لأ،كلمةجاءتالميتالبحرمخطوطةوفط

ويقول"بفتيانهيرأفلااويشفقلا.."المعنىفيكون""دفايم

يتاماهيرحملاقولهفيالآيةبقيةمعيتناسبالمعنىهذاان(؟)"سوكنيك"

وأرامله.

ير+!لإير3:(98:،يهْ)
لإثددف*إل!لى"؟إل!مئ!ربلإلإ!إبيلإ39م!أل؟في؟ح"9فيبملأ

("لإهنم؟1ء9؟ن!1+إ+

لاالناركمأكلالعبوكانالأرضاظلمتالجنودربغضبوعتدآ

."أخيهعلىمنهمامرؤيعطف

كلمةأما."أ*33كلمةالسبعينيةمنحذفتوقد

تردلمالتيالنادرةالكلماتمنوهيأظلمأوأعتمبمعنىليلهلا"!

(2،كيتليقولكماوالترجومالسريانيةفيوردتفقدالموضعهذافيالا

احترقتبمعنىالأرضعلىتعودلأنهاالمؤنثصيغةفيرب+!؟

بسخطالأرضاحترقت"الإفجليزيةالترجمةفيوكذلك،اشتعلتأوالأرض

.(3"الرب

والأرضالأرضضلتبمعنى؟+كلابرالفولجاتافيووردت

قدضل.الشعأنأيالشعببهاالمقصود

.564.Rud. Kittel; (B. H.) P

.The Jerusalem Bible
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كيتلن!فالثاركمأكلطن؟إل"ز!لي2ت3عبارةوأما)

الإنسانكأكليبمعنىأيلإ!نر!كل!لإ؟*؟"إليصححها

."أخاهمنهمامرؤيرحملا"بعدهامابدليل

(LT19؟):ت!"هنملأ؟5!هلإيرلِأ1إ+نج!يمأ8ممت5؟بلاأ+لا

ي:9!ا؟لأيِم1ثسللىض%لألإئة1لإكذب!للاا!ال!

المرءأكلحتىيشبعولاالشمالعنويأكلجوعانويظليمينعنيقطع"

."ذراعهلحممنهم

الآية.آخرفيق!يكلمةتكونأنكيتلويرى

وحسبالإسكندريةنسخةالسبعينيةحسبفهيإ+فاةكلمةأما

+ي؟الكلمةتصبحوبذلك،أولهافيالزايحرفبدونالترجوم

صاحبه،لحمالمرءأكلحتى":المعنىيكونهذاوعلىصاحبهبمعنى

وأأخاهيرحمأحديكنلميقولذلكقبللأنهمقبرلتفسيرهذاأناليناويجل

وهمامنسييأكلو)فرايم،)فرايمياكلمنسييقولذلكوبعد.عليهيشفق

يوسف.أولادو)فرابمومنسي-يهوذاعلىمعأ

العاشر:الإصحاح

"5في9،ةلإ+"؟7إ61فيفي!ل!ل!ئلإلإ"+؟*ي:(4:يهْ،)

1!+لا؟!!فيفي3ئائلا5+!ئاثدفبرثص r!6+سأ؟:

غضبهيرتدلمهذاكلمع.القتلىتحتيسقطونوافاىَرْسألابينيجثون)فا"

..بعد"ممدودةيدهبل

بدالهويصحح،ومضطرببلغامضالأصلىالنصأنهنال!كويرى

تحتيركعوالاحتىأي+لايرصس؟ربءبجعلهاالآية

."...الأسرى

وأ(بدلمعناها.)هناتحت-++"كلمةبانالقولونستطيع

.(مكانفي)

3"+لهير+ص+؟ييقولآخرلمصححكيتلأوردهآخرتصحيحوهناك
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وجذبالنصكلماتبعضثببلفيطفبفف!نغببر+*فيبم""
السابفةالكلمة،خرالىتَحت-*؟+لكلمةالأولىالناء

برلإ+المؤنثللعلمنعتفيتأنهثمحلامةتصبححنىلا6ثة

نَخطْنماستكانت"بعل:"لعباؤمعنى!بى،بعلأي:،!حعن

.(؟)اندحرتقدومصررو!ثأوبابل،لهةأنأساصعلى8ءك!وزورشى..

بقوله:الآيةيشدح(2).غردون.لشولكن

+ب!ا+أ!!"رب*!!ثربيألبا،فىبو+ي!*
:!"وبرير+2مل!بح3ب!،ب"لإ

بينباليفيسقطولنالمسبيين،الأسرىبينيركعلنالذيذامنأي"

8االقتلى

:"الإممفى"ير!6ل!؟!برحببرىف"إللإثبثأهلإ+99؟:(ه:،يهْ)

."سخطيهيبدهمفىوالعصا،غضيعصالأثورويل"

لنايوردثم،ومضطربغامضكيتليقولكماالأيةمنالأخيروالنصف

)ضافة!+بر!ث2+عبارةأنهوالأول،الغموضلهذاحلين

لكلمةتصحيحهوالثاقوالحل..الأيةوسطفيانزلقثثمالمفسرينلأحد

المعني:فيكون؟+ةبِمب؟فيجعلها82+-ربةم56

قضيبلآشورالويلآمعديافسرهاالمفهومهذاوعلر..يدهمفىوعصا.

."سخطيهوأيديهمفيعصاالذينيب!عغ

هززئهاالتيالهراوة100بقولهاالعبارةفسرتفقد(3)الانجليزيةالترجمةأما

8Theسخطيفي club brandished by me in my furyتقريبأيتفقهنافالمعنى

..الآيةوسطفيانزلقت)ضافةبر!ي*2بركلمة)نتالوامنمع

الربانإلىمجملهافيالأيةتشيرحيثالقبولالىالأقربالتفيرهووهذا

كلمةغردونفسروقدالم!حرفين)سرائيلبنىلتأديب،شورقوةيستخدم

:37:ثانملوك،37اضعهاافظر(1) 19 - ir: Aوالرواية.الحوادثلنفىتكراروفها

(!بر*يني!")؟ة+و.كي..للأ.38هـ(2)

(3)".bleبمThe JeuslemB
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بم+"ت.لكاي!لإ*يرنياحبهمكافقالالمعنىبهذا

.(؟)غضبيساعةبهاأؤدبم!وتالتيالعصاأي...بر،

إئيثطبرلمث!39؟؟لإلإلإثج*ث!برفى8!!ةثخلإ؟لإث!9ثخ:(13:أية])

:!،3"بر3!وبم"+نج+لإ!لأ!!ترلإيرةْ!؟لأ"1

ث!عوبتخوموفقلت،فهيملأني،وبحكمتيصنعتيديبقدرةقاللأنه"

."كبطلبع!ثلاوحططت،ذخائرهمونهبتُ

بعضفيوالاقتراحِوالتأويلالتصحيحر!كيسابقاتهامنككثيرالآيةوهذه

كلمةفيفمثلاالنصاضطرابعلىدليلوهذا،المعنىيستقيمحتىكلماتها

هذهفيقراءةهناك:(2)كيتليقولكبطلأوكجبار+"!4ِر

كالكيريكونالشعبيحطاوينزلعندماأيالكيرمثلأيفىثخ"+الكلمة

النفخ.عند

الىأي+1*،!يإلىبتصحيحهاكيتلمناقتراحوهناك

المعنى:فيكون+6+وتكونانالصددهذافييستحسنولكنالبئر،

."الجبالىسكانهاوانزل8

+*رب6*؟قرأوهاقدواللائينيةالسبعينيةكاتبيأنويبدو

.،والسكانالمدنوأصقطآفترجموها!"أ"؟نبايمملالإ"!

"1!كاي"!+3لهل7إ*لأبر*+الىبتصحيحهاآخراقتراحوهناك

أخذتوتد("8الترابفيالسكانوانزل"عندئذالمعنىفيكون

I-فقالتالمفهومبهذاالحديثةالانجليزيةالترجمة havebrouhttherinhabi

4( tants down to the dust).

-زب!ي-أ؟ثلإ-+أإ-؟نبأ1؟ئ!نلأ*9-.ليألإلأبئرير:(17:)،يهْ

"!*.ءكايمم+:1+"1ئقثبم*لإ19؟+أئن6!لإيرثإ

13شابر"بر)باأل+إلو.!د!ه.38ـه(1)
*!ل4.!ن*حا!(!.*.)..هو!.(2،

الابق.الرجعنفس(3)
(1).The Jerusalem Bible
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فيوشوكهحسكهوياكلفيحرقلهيباًوقدوسه،نارأاصائيلنورويصير،

."واحديوم"

؟لإلكاء16:لكأيرببم!رب*رب1:وهوهخاطريفتصحيحولكتل

علىهذافيكيتلوشتد"نارأامرائيلصخرةوتتحول":المعنىفيصبح

علهدبالاستعارة+1ءكلمةفيهااستعملتتعبيراتبهالمقدسالكتابأن

لها.وملجالإمرائيلمنقذأنه

(tْ25:يه):+حةلإفى"فى؟93الإث!9الإىإبرثا+!بملإ+!!4يث!"لإ

.")بادتهمفيوغضي،السخطيتمجدأقليلبعدلأنه"

بكلمةأسوةلهر!فىكلمةآخرفيياءاضافة(؟"كيتلويقترح

وكذلك،مخطوطتينفيلأ+وردتءركلمة)نيقولثم"!!ك

!+*؟إلسمخطوطاتصتفيوردت!3"؟ي*كلمة
كرِمهـسير،"بالبعفالآيةصححوقد(نهايتهمحتىأي)

."(اليتيمدنياأجلمن)على"عندئذالمعنىويكون""،س"

95بم66153+لأئ!59"ئثايرنى-:(27:،ءْ)

:جممأئب!يئييفي؟إبي35لإإلأ!ثايأ!لإثا6ميميمِ!ئ؟؟!ث

عنقك،عنونيره،كتفكعنيزولحملهأناليومذلكفيويكون8

."السمانةبسبالنيرويتلف

كلمةأولمنوخصوصاًمحرفأومضطربالضانهنا(2"كيتلويقول

:فيقولفيهاتصحيحأيوردثم،الآيةنهايةحتى6ري،حك

التصحيح:بهذاالمعنىفيكونأينرلمْدكلاير+9"+د!مم*"لإ+63ب،بر

مخربا8ًيصعدالشمالومن،عنقكعلىمن(يكف)يتلاضونيره..."

فيصغملأل*رب--؟ي"ربد!ر!:!ك+؟ب6ري؟ِء:،خريقولوتصحغ

(1).566.Rud. Kittel; (B.H.) P

الابق.الرجعمنالمحيفةففس(2)
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مقاطعةمنيتقدموهو،عنقكعلىمن(يتأكل)يضمحلونيره..."المعنى

السبعينية.فيوردماحسبوهذا"رمون

الآيةفترجمتالأخيرالتصحيحهذامع(؟"الإنجليزيةالترجمةاتفقتوقد

عنثقلهسيكفونيره،كاهلكعنحملهيسقطاليومذلكفي":كالآتي

.(2"رمونمقاطعةمنيتقدموهو،عنقك

يز9ـه+؟!ي6:،الي6لبهأخب؟رب7ابئ%؟ت"+ءثإ+!أ1"اظ-غ.:(30:ة،ل)

."عناتوتهيمسكينة،ياليشةإسصي،جليمبنتيابصوتكأصهلي"

يأبر!ليلإصوالسريانيةواللاتينيةالسبعييةفيوردتكأ+ركلكلمة

الترجمةفيكماالفهمالىأقىبالمعنىيصبحالتصحيحوبهذا.أجيبيها

ياأجيبيها،ليشةيااسمعيها،جليمبنتياصراخكارفعي"الانجليزية

."عناتوث

:5؟3"696!ثربيربخبر؟؟أيهاثىبرير%ئلا+لإثبيفي6إ؟لإا:(34:،ية)

."بقديرلبنانطق!شو،بالحديدالوعرغابويقطع"

*لإ"؟ير،لإفى!لهاتصحيحأكيتليوردهنا+*ربيلأ4وكلمة

ن))ذوالتصحيحللتأويلماسةغيرهناالحاجةأنمع،بسقطبفأساي

.المقدسالكتابفيمرةعشرينمنيقربماووردتمالوفةد!بر*+كلمة

فخرأي++َربأنهاعلى*بر"+كلمةأخذتفقدالإنجليزيةالترجمةأما

(1).JealemBibleع+

طريقانكماالأضوريالعدوهوويتقدم8نير.8و،حمله،كلمةفيهناالغاثببضميرالمقصود(2)

ولكن،.مق701منةسنحريبسلكهالذيالطريقالواقعفيهولب!هناالآثوريالعدوغزو

خاعةتورلةنعطيأساءهاأنبببكانتالعاثرالإصحاحفيهنااختيرتالتيالمدن

The.987.:تعليقأنظر.ماضيةمعاركقستعيداو،وفاسبة Jerusalem Bible; P
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لبنان،الفأستحتتسفطالغابةأدغال":فيهاالآيةمعنىجاءلذلكجلالأو

.(1)"نهويوأمجادها

الخلاناتكثرةمدىاشعياسفرمنالمجموعةهذهعرضخلالبنلنان!تي

ترجمتهاعندالمفاهيمفيالخلافاتكذلك،التأويلوفيالتفسيروفيالنصفى

بينالذيالنصفيوردمماكثيراختلافالىبالإضافة،عديدةترجماتالى

أثارالتيكتلكمخطوطاتمنوغيرهاالميتالبحرمخطوطةفيوردعماأيدينا

لارميا)ضعياومنهمالقدامى)سراثيلبغيانبياءأعمالأنهذاومرجع،ك!تلاليها

عندالتقليدهذاوان،معظمهافيخطبمجموعةكانتوصفنياوهوشعوحزقيال

وعزرانحميامثلهناكفكان،السبيمنالعودةعندإلاينتهلم)سرائبلبنيانبياء

كانالسابقينعنوالروايةالسماععلىتعتمدالخطبكانتولماخطباء،لاكُتابُ

أوجدممابالتصرتأوبالحذفأوبالإضافةالتحريفمنليءقتعرضأنبدلا

النص.فيالخلافاتمنالقدرهذاكل

و،راءوالمخطوطاتالمختلفةالنخبينالنصلخلافاتالعرضهذاوبعد

أمثلةفيهافنتناولالسفرفياللغةلدراسةالمجموعةنفسنتناول،المفسرين

)شعيا.عنداللغويةللخمائص

المقدسالكتابكلفيإشعيابهاانفردواستعمالاتوصيغكلماتهناك

:الكلماتهذهومن

(2)(16:2)فيأعلاممعنى"99"فى-

)بادتهم)3(أوتدميرهممعنى(10ة20)،يربثأ"3-

(4)أظلمتأوأعتمتبمعنى(18:9)"لملإي!

(1)

عالثرعية(النصرفيالنصحالةدراسةفي)اللغويةمناقثتهاأنظر(2)

الثعرعة(النصوصفيالنصحالةدراصةفي)اللغويةمناثتهاانظر(3)

الرعية(النصوصفيالنصحالةدراسةفي)اللغريةمنائتهاأنظر(4)
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عنالحديث(في16:3)فيالكلمةهذهووردت(16:3)"!الم-

!بلأأَْ"1لأبر1؟ثبربرثي"!يلمبرلإلمبب*ي!+6:صهيونبناتخلاعة

الأعناقممدوداتويمشينيتشامخنصهيونبناتاناجلمنالربوقال"

."بأرجلهنويخهمثمخشن،مشيتهنفيوخاطراتبعيونهنوغامزات

يقولكماالسينمنبدلأ+أل+!!لائبالشينتكونقدوالكلمة

كيتلقوليقويومما،بالشينوردتالمخطوطاتمنكئيرفيولأنها،؟،كيتل

فقط.الموضعهذافيالابالثينورودهاعدم

هذاوعلى،وزيفكذباي+!!بأصلهافيكونبالشينكانتوااذا

بوضعفيهاالسوءآثاريدارينبأنأعينهنلحقيقةصهيونبناتتزييفيكون

لحقيقتها.تزييفاًسوءمنبأعي!هنماتغطيوأصباغمساحيق

فيالاستعمالبهذا)شعياانفرد6؟3!ثكلمةالآيةنفسوفي

-خبط،ضربوبمعنىصنبوربععنى6ثلأروكلمة.المقدسالكتاب

لهح!ىالسريانيةوفي،سسلعة)2(قليلةخطواتاتخذوبمعنى
الماء"3(.غطظ،السراجطَفطَف:بمعنى

ىلإى؟6،سريعةخطواتفيتعدواطفالمجموعة6رِوو

جاءتومنهاقطرةقطرةوسال،قَططَر6!+يربملأقطر-رذاذ-

.مزينته"8(أوقطارهبمعنىيمهو"وسيلإيلأبر

بمفةفي()مترجرجاتالنصفيالكلمةترجمةتكونالمعانيهذهومن

اشتهرالتي)ضعياأسلوببلاغةمنوهذهالاثلمنالنقطةكرجرجةصهيوننساء

بها.

بهذااشعياانفرد:الآية،خرفي(ىثخ!ثخت)برلأسىِبرِةكلمةكذلك

الماضي.فييدير!الفعلمنوهيالمقدسالكتافيالاستعمال

(1).556.R. Kittel,(!.*.) P،W.Gesenius (H. Lexicon)P.P.377-381. )2

.99صصعربيمريانيمعجم:الدانيةالقطوت:حبيقةيوصفالأب(3)

.297ـه(عربيعبريقاموس):قوجمان.ي(4)
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وردخلاخيلبمعنىوالجمعخلخالبمعنىمذكراسم8برلإوالمفرد

الأمئالفيووردت،الزينةخلاخيل!"ئديربم(18:3))شعيافي

سلسلة،أوقيدبمعنى(22:7)

:"كالقمامة"بهعنى(5:25)1"بربربموكلمة

\:"7ير+إكأ؟ص13-7لإ

6-7د"يف-ط-*ه"+(ىف"!هب؟؟يل6؟ي!ذ"-؟!53!ثلايا

:إ*ه+!لإ؟إنش؟ِنئ!"لح!دبربىثخ!"ئر6ل!!ير

تزعزعتحتىوضربهعليهيدهفمدشعبهعلىالربغضبحمىذلكأجلمن"

.،الأزقةقلبفيكالقمامة(رمتهم)جيفتهموأصبحتالجبال

منوهيالموضعهذافيالاكلهالمقدسالكتابفيتردلمالكلمةوهذه

وأنفاية-شبل-دمن-روثبمعنىبر؟6*و.(؟"+"8الجذر

.(2"قمامة

فيتبدوكماوالكلمةدمار)3(أوخراببمعنى(5:6)+ييل

التاءبثديد+"ثتتشكيلهاويكون.العربيةاللغةمندخيلةونطقهامعناها

ثَبْناا،انقطعأيثتْناحتىسار:الزمخشرييقول،مقطوعةأيتجتابمعنى

:وقال،الكبرمنماؤهانقطعأيالرجل

(4)ْرَح!لابوانبِتَاتاًالقيامِعندالكِبَرْمنرثيَةوَجَدْتُلقد

بالتشديدالجمعصيغةفياستعملهااشعياأنالرأيهذاعلىيساعدناومما

:19)بروبهة+فيالمقطوعةالأماكنبمعنى V).

التيةالنادرالكلماتمنوهي،ربوعهامعنى(0:30)بر!بث"إل*-

7"كب"بربِري6+ني6لأ4،+!ي!!لا!بأك؟برلإل!فقطالموضعهذافياشعيابهاانفرد

(?).691.W. Gesenius (".E.) Lexicon P

.584ـه(عربيعبريتاموس):قوجمان.ي(2)

الرعيةالنصوصفيالضحالةبدراسةالخاصالجزءأنظر(3)

.1960سنةالشعبطبة298ـه،البلاغةأماس:الزمخري(4)
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.8بسحبهاأظلمقدوالنور،الضيقظلامذاهو"

:17برحلاير7- a ) m)(مراعيها-عروجهاحسب)بمعنى:

يم:"*9؟ث!!ه!كبال!!لبر!+3!لبر!"ي!ل!ل!جملأ؟

."الغرباءيراعاهاالماشيةوخراثبمروجهابحسالخرافوترعى"

منوالكلمة،مَرْج)؟(أوقرْعىَبمعنى63فىالمفردمنوالكلمة

.اشعيا،2(بهاانفردالتيالاستعمالات

!*ووبر!،!"!ةلاءلي-

5دي1خفىث":بمثاد-؟؟+!إلإ!+لإأ"ا7139لإلف"9!يؤثلأ"لإثاتأ3؟1ثمبمد1

.(7:19):!87-ير،غ

غابكلوفيالصخورشقوقوفيالخربةالأوديةفيجميعهاوتحلفتأتي"

."المراعيكلوفيالشوك

موضعينفيإشعياعندالاالمقدسالكتافيتردلم!"ب؟بهيماطليفكلمة

؟يهيما!أ"المفردبصيغة(13:55)وفيالجمعصيغةفيالموضعهذافي

؟لهيرأ؟والكلمة-لعق-نعط-زخوبمعنىومملاآمنهاوالماضي

(3،الشخمالعاصيى!عمالحديثةالعبريةوفي،الأجمةشوكبمعنىمذكر)سم

.مجازأ

.!*؟:؟بر!هوكلمة

فقط.الموضعهذاوفيإشعياعندالابالجمعالكلمةهذهتأتولم

منهلبمعنىجاءتوقد،-كلأمرعيبمعنىمن%+؟والمفرد

(*.مل!بر!َكل-يلأبر؟*بم،آلم)+71بربثقم+.أ*بر(1)

الرعة(النموصفيالنصحالة)بدراسةالخاصالجزءأنظر(2)

(3).654.W. Gesenius (*.!. Lexicon) P
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(19:15يشوع)،(1:30قضاة)زبولونفيموضعامموجاءت،(\الماء"

موضعوهوزبولونالىبنسبمرةكلفيالموضعوهذا،يل!+؟(هل!:21)و

(2)معروتنجر

.("الأضواكمننوع،أ؟إل؟و

الأشوريالملكبذكركلهالمقدسالكتاببقيةدون)ثعياانفرد-وقد

ثانملوك)و(\:20)في(ترتان)وقائده(.مق705-722م!رجون)

في("إطالشونيز)نباتمثلالنباتاتبعضبذكركذلكوانفرد،18:17

المصريالجنوببمعنى(!1+"و)فتروسوكلمة(،25:28)

.(29:11،30:14)حزقيال،(\:44)ارمياكذلكوذكرها(\1:11)

قديمة.مصريةكلمةوهي

إشعياسوىيستعملهالمعفونةأونتنبمعنى(مَقْ)-!*وكلمة

برر"؟+بروذ7"؟*؟رب+رب*5ءبزل!+؟يى؟بر+

وكذلك،"حبلالمنطقةوعوضعفونةالطينعوضفيكون5(24:3)

.(5:24)في

-َنفَعت-لُبَذ-َدَسَف-َسؤَستبمعنى()مَقَقْم،همنوالكلمة

(1)الترجومآراميةوفي،حزَقَت-تقَيًحَ،َنِطَع

الموضعهذافيالاتردلمالأيةنفسمن+9؟آكلمةكذلك

حبل.بمعنى)شعياواس!خدمها

المقدسالكتابفيالوحيدةالكلماتمنءبرةلموكلمة

طائرأوالسامةالحيةبمع!ىوهي(نكازة)العربيةترجمتهاوجاءت(34:15)

.(ْ)سامةحيةأيVierالإنجليزيةالترجمةوفياليوميثبه

(1).614.G.H. Box; Encyc. Brit. Vol.I,P

"ion) P. 65. .W.ول2( Gesenius (H.E

.534!(عربيعريقاموس):قوجمان.يك(3)

(on.5.كو(1) Pفىول.W. Gesenius (H.E
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منالكثيراستعمالفيبالتصرفانفرادهمنأكثرقدإشعياأنالملاحظومن

الجذرأوالكلمةاصليكونفقد،المأهولةغيروالاشتقاقاتوالصيغالكلمات

هذاأمئلةومن،خاصةصيةأوخاصباستعمالينفردإشعياولكنمعروفاً

سبق:ماالىبالإضافة

"71*بروثص!ي6(8:22)ني+برلييكلمة-

."المنتشرالدجى"

الأعلمنوهيإشعياغيريستعملهالمهذهبصياغتهاالكلمةوهذه

معنىالحديثةالعبريةفيوتعد-دفعطرد--وأخرج-حثبمعنى،ير+

وغش.خاع
أخرىمرةوجاءت!في،وزنمنمفعولإسمإشعياعندوهي

وردوقد(13:14))شيافيطردبمعنىو!هل3يروزنمن؟بر*

دفع،أووضعبمعنى(02ْ19)تثنيةفي؟؟لأ*منهااللاميالمصدر

متعددةأوزانوفيمتعددةبصيغالمقدسالكتابمنكئيرةمواضعفيووردت

السابقة.بالصيغةانفرد)يفمعياأنغير(؟والمذككاللمؤنث

inDt(j'لهةبر8"!ب19!ك70،)!كا:3(ثخ*لإ"يني9،ج؟-كلمة

."كتفهوعصاثقلهنيرلأن"

(14:25)وفي(10:27)،(3:9)فياشعيابهاانفردالصيغةفهذه

.(2"صحلأمنهاوالآراميثقيلأحملًاحملبمعنىلإوبموأصلها

الكتابفيأخرىصيغفيوردتإشعيااستعهلمهاالتيالصيغةوغير

الىالسفرنشةنظريةيؤيدمما)شعياسفرمنالثانيالجزءفيووردت(3)المقدس

وفي،المؤنثةالمفردةفيبمرفى+(53:4)فيفوردتكاتبمنأكثر

:حزقيال،6:4ميخا،12:23:واريا،1:1r:أيوب،14:14:ثانصمويلمثلأأنظر(1)

.147:2:مزمور،34:4،16

(2).!6.icon) Pول.W. Gesenius (H. E

نحميا:،(:ه12):وجامعة(7:81)،144:14:مزمور،4:46:أول)3(أنظرمثلأصمولي

.11ة4
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(46:7)وفي،المفردالغاثبمضارعثفف!8:(53:11)

(46:4)وفي،الصنمالىيرجعوالضميريحملونهبمعنىبءلإ؟+أ

اسرائيل.لبنيالربحديثمناسبةفيللمتكلم،38لإ

الكلمةاستعملتفقد(1:39الأول))شعياالسفرمنالأولالجزءأما

بنفالصيغةوكلها(14:25)،(10:27)،(3:9)فيمراتثلاث

(1)93لإ؟(5Yة41)،(9:3)فيأنهاجزنيوس!لرى؟،رح0ه

غابة.بمعنى

بالنقش.للكتابةلوحبمعنى16*؟إل-كلمة

ثد!1،31+مل19"،؟3،"م*؟إلرب؟+!+"!2!

."واكتبكبيرألوحألكخذالربليوقال"

فيتjjj،الموضعهذافيالااللامبتثمديدتردلمالكلمةهذه

المراياوهومخالفوبمعنى!*مل؟*وإل+الجمعصيغةفي(23:3)

)شعيا.هانفردالجمعهذاوحتى

فيبيضاءأوفارغةحاشيةبمعنىالتلموذفيوردتتث!ديدبدونوالكلمة

.(2)الملفاوالصحيفة

اطمسبمعنىالأمراستعمالفيوردتيرْىِس-كلمة

+ن!ألا،؟*ربل2+ب3بر؟*أ،؟ل!+؟بر+ي!+؟*لم+لي.(\.:6)

(..عينيهواطمسْأذنيهوثَقًلْالثعبهذاقلبغَفظْ"

باشتقاقاتمراتثلاثسوىكلهالمقدسبا!كلافيتردلمالكلمةوهذه

؟؟فهـينه!الهر؟برقيىيليجاءت(29:9)نفي)شعيانيوكلها،مختلنة

وأ+فكأبرهوكانإنمعروفغيرالكلمةهذهوأصلواعمواتلذذوا

أغلق.-سد-ألصقبمعنىكلكلا!ط

(1)

(2)
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ذكائيأوفهميبمعنى؟جبلأ+*كلمةباستعمالإثمعياانفردكذلك

(10:13).

.(12:9)في،رب!ثمب+"كلمة

التعريفبهاءالمعرتالفاكلاسمصورةفيالكلمةلهذهالاستعمالفهذا

فيوردتانهاكيتلويقول،الموضعهذافيإلاتردلمضميرإلىوالمضات

هذهغيرفيالاستعمالنفسوردوقد،ضمير"2،إلىاضافةدونواحدمخطوط

؟5/8وفي-المخرجك6إل*ط!؟هري(14:8،تثنيةفيفجاءالكلمة

،المصعدك6إلِت"ير(\:20)،بكالسائر2؟*برة"،+

كانالأسلوبهذاأنوببدوالتوراةاسفاربقيةعنمتأخرنعرفكماالتثنيةوسفر

تصحيحه.محاولاتنجاءتهناومناشعياعلىغريباً

مدأوانفرادأوبَسْطبمعنىلأكل7و5-وكلمة

6ط!6!كد"+-!ن5؟؟!3؟إل*2*بمةرب"+02(8:8)

."..بلادكعرضملةجناحيهُطْستوبكون.."

ءيمهدبر"وردتوقد،الجمعيشبهالذيالاستعمالبهذا)شعياوانفرد

تعذ.أوخلقيانحرافبمعنىولكن(9:9)حزقيالفي

وأصلهايَئدذَمبمعنى+:بمة؟ثة+بالمادةمتصلةوالكلمة

منالثهتريبةومبناهامعناهافيوهيالطاءفيالنونوأدغمت

)قط(.العربيةالكلمة

لأيمهبة*بر:مثلالتراكيبببعضإشعياينفردكذلك

بهذاالوحيدةالمريغوهيكذوبانبمعنى(10:18)،خرفي-وردت

الأسرار،؟(،منوسرغامضةانهاكيتلويقول،المقدسالكتابفيالتركيب

الأشوريةالبابليةفيوهيالمحمومهنامعناهالأيم*نِإدورمويقول

(1)

(2)
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Nsasu8؟،ارتعشبمعنى"نساسو).

هوأكئرمنهوالمستعبلافصهر،-ذاببمعنىالماضي!!9و

،(2)تاخايطييآء*؟أي!؟لهالفاعلكانلاذاء*،

عليه.أغميأوغيبوبةفيراحبمعىء"!!ربر؟وكذلك

فيالمعنىاختلفدانالكلمةهذهمنقريباستعمال)شعياعندجاءوقد

استعملهاالتيالكلماتمنالكلمةوهذهصرورأوفرحبمعنى؟لفاة!فاكلمة

لاالكلمةانكيتلويقول،المزاميروفيوهوثعوحزقيال)رميامثلالأزمةأنبياء

د!مما؟دكأ901:اشعيافيوردتكماالمفعوليةلإ*بعدهاتأتي

ويقترح،(6:8)رمليا"وابنوسربرصين5؟+"؟ِهإلا3لأ"!+!ب!"لم

!8ب6-"؟رت8*91العبارةتكونأنير!ثمبالامخلابالبنالكل!ةقكونأنبمتل

.(3)"رصينوجهكاومر"

نجعلأنهوبسيطبتعديلوالتأويلالتغييرنتجنبأنيمكنولكنا

عاديأ.المعنىفبسيرمعبمعنى

!فى"*5اشعيابهاانفردالتيالتركيباتمنكذلك-

.(5/31)*هطنيبرلإب3د؟"بره

."العطشمنيابسين(جمهوره)وعامتهجوعرجالثرفاؤهويصير8

موتي-!*ء!+ي"ي"الى*ي8كلمةكيتلصححوقد

.(4)عوج

بفتح"؟!نعلىالتصحيحنفساجرينااذاكيتلتصحيحالىوبالإضافة

منأمواتأالقومعليةيصبح"فتكونالمعنىاستقامةفيمكنابيضبمعنىالصاد

(1)

.461-...(عرىعريقامومى):قوجمان.ي(2)

"3)

(4)
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.،الظمأمنوشاحبينالجوع

جوعبينوالمقابلةإشعياأسلوبفيالشعريالتجزيءالتعبيرهذافيويبدو

.وجمهوروعليةوعطش

آراميةنهاياتاتخذتكلماتبعضإشعيالغةفيالأجنيةالآثارومن-

،تقولونهكذاأي(6:37،10)م؟+9*7-ربذ:مثل

:IY)لم6+**ىف*ؤبالنهيمسبوقةنفسهاوالكلمة A)،ٍواستخدم

كئيراووردت(1:18)الأحمراللونأوقرمزبمعنى3*؟!دكلمةْإشعيا

.(2)كنعانيأصلمن)نهاوقيل،(1)الأصلفارم!يةوقرمز،القديمالعهدفي

بهاانفردوقد(2:11،17)كبرياءبمعنى6نيلإيبروكلمة-

وأالعبريةفيينتهيماكللأنآرايىأصلمنوهيالموضعينهذينفيإشعيا

ولاهوتوكهنوتوجبروتملكوتمثلآراميةأصولمنمعظمهوتاءبواوالعربية

الخ....وطاغوتوناسوت

إشعياغيرالكلمةهذهيستعملولماضطهادبمعنى6"؟للا-وكلمة

11:17:29)،(10:25)فيعندهووردت ( ، ) 6 : 24 ( ، ) 1f)والأصل

بمع!ى+"إل2،+"إل2الآراميةففيصغربمعنى+؟،أفيها

.صغير)3(

فيووردت(\:8)منقاشاوللنقشقلمبمعنىى+"-وكلمة

،125ـه،المعربةالفارسيةالألفاظكتاب:،ضيرأديالشدآفىقفصيلأقرمزكلمةأصلأفظر(1)

.1908صنةيروت،الكائوليكيةالمطبعة

صيغةفىالقرمزياللونبمعنىووردتنكا؟"ومفردها،الجمعصيغةفيهناالعبريةالكلمة(2)

أما.أخرىأماكنوفي(25:4خروج)و(4:30ارميا)و(38:28،30تكوين)فيالمفرد

المعنىبهذاوردتوقد،الأحمرباللونالمزركةالملاب!الوانبهافالمقصودالجمعصيةفي

دودةالىالأحمراللونوينسب.)شياسفرغيرالقديمالعهداسفارمنعددفيالجمعصيغةفي

بهيصبغونكانواالذيالأحمراللونمنهاويستخرجونيجفونهاكانواالكنعان!نلأن،القرمز

ال!لاب!.

(W. Gesonius (H.E.) exion) P. 19،. (r
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وهي.إزميلأوقالببمعنىبرِ؟لإى+(32:4:خروج)

للخرطحديديةآلةأومخروطخشببمعنىالحديثةالسريانيةفيسولا

إسرائيللبنيالمسبوكالعجلهارونصوروبواسطتهاحفر(لةبمعنىاسموهي

أأل"؟إللوحعلىللكتابةالآلةهذهوتستعمل(4:32:)خروج

ْطِرِح-؟لإىهـبينعلاقةهناكتكونأنالممكنومن،(1)(؟:8:أشعيا)

وأسقوطهاالممكنمنالراءاناذالعربيةفيخطكلمةوبينوالسريانيةالعبريةفي

فيتقابل("يرثة)كلمةن!ف،عقنعغيرالراءسقوطكانلاذا.ادغامها

.(بالمخرطةسؤاهأىالعودخرط:فيقال(خرط)العربية

بالحضارة)شعياتاثرعلىثانيةقرينةيلإمم!كلمةقُئخَذَأنويمكن

بطريقتتمكانتالتيهيالأشوريةالبابليةالمسماريةالكتابةلأنالبابليةالأشورية

.(2)النقشأوالحفر

السادسالإصحاحفييهوهبهاصورالتيالصورةفهيالأخرىالقرينةأما

أجنحة.ستةواحدلكلواقفونالسرافيمحولهومنالهيكلتملأوأذياله

اشعيافيإلاالتغريفبهاءمعرفةتردلم+ملا؟آ-وكلمة

الصورةبهذهتردولم(19:4)،(10:16،33)،(3:1)،(1:24)

.(3:1)ملاخيفيالاغيرهعند

واحد:لمؤلفليسكلهالسفرأنعلىتدللغويةلقرافنأمثلة

الجزءبينالنبيكتابةأسلوبفيالتغييرأنالسفروحدةعنالمدافعونيرى

دليلًايقوملاهذاأن(66-40)الثانيالجزءوبين(39-1)السفرمنالأول

الموضوعيتابعالاسلوببأنيقولونفهمالحالتينفيمختلفالكاتبانعلى

(1)

.28ـه،ولغلأيهمالاميون:ظاظاحندكور(2)

YAq
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بينكبيراختلاتمثلأفهناكالواحدالكانبحماةفيالمعينةوالأزمنةوالظروف

نشاولأنمعأخرىحقبةفيكتاباتهوبينحياتهفيماحقبةفيشكسبيركتابات

يتبينواأنالنقادتمكنوقد،عامأوعشرينخمسةتتجاوزلمإنتاجهومدةالأدبي

مامرحلةفيأسلويهاختلاتفيواضحةتظهررواياتهفيمتفاوتةمراحلأربع

عامأالأربعينعلىكثيرأزادفقدإنتاجهوزمن)شعيانشاطمدةأما،الأخرىعن

.يزيد"2(أوالستينالىامتدوربما

سماتهناكأنI)والشاعريةبالرصانةتتسممعظمهافيالمفرلغةأنومع

واحد.منأكثرالمؤلفأنعلىالدليلنقويأنطريقهاعنيمكنناوقرائن

:السماتهذهمن

موسيعأجرسأيعطيمماالأولالجزءفيبالألفاظاللعبإلىالميل-

؟"بى"!3!لإ؟دالم"!"!8؟*+ربث!ث!يلإ+!ييم5:قولهمثلواضحأ

(14:3)،(4:،"ال!0:وقوله

(1:10)،!ه!لههى!i:11)!يلإ!كل!ييو

(10:30)4؟+لإ؟3+:فيو

-ببثأي؟ل!يل!فأقبى؟فيلإا؟8!

5:7):7ا+ي+إيلأا+ل!+فيْبخ

(؟:3)"+!؟!

:لإلدلأ؟؟+.بم9!"ا+1+الالأبرلإا!لأ3"لإاجيلإا"!لاي

(5:32

ن!"بيلأ2يبم؟!س!لب!ه!ما؟ل!لإهلأي+:مثلوالمتابلةالتقسيموحسن

!9+!:لإ!لمثملإلإ9أل!إل\1*؟زب؟بلث؟إللا!

أقوالهمكانتوحزقياللارميااشعيامثلالأزمةأنبياءأسلوبأنالواضحومن

منفيهيعيشونالذيالعاصفالجوتناسبالتيالحماسيةالخطبمنمجموعة

.84-،المقدصالكتابس,u:طومونألكدرجون(1)
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الألفاظإلىالمتلاث!ع!اسفرمنالأولالجزءفينجدلذلكوالانحرافالفساد

!إلث!ل؟!ث":مثلالرنانةالطنانة
لإ!إ+!لاث!11:لإفيلإزهة;لإلإp++9كخ!بم69!لاييم

:93؟لص

.(10:1)كذلك)1:2(وقارن

منيستدعيهوماالمعنىأيوتتابعهاالجملقِصَرعلىيعتمدالخطابةفأسلوب

فينفتقدهاللونوهذاالحماسيةالطنانةوالألفاظ،الشعريةوالموازنات

تقريبأ.(66-40)المتأخرةالإصحاحات

في(يهوه)علىيسيطروالوعيدوالوعدوالتهديدالغضبطابعونجد

قفلةيستخدمهاعبارةتكرارذلكومن(39-1)السفرمنالأولالجزءعبارات

هي:العبارةهذه.معينلموقفمنامبة
:-9"زى؟ِرب+ا،إ؟يلأ"لب!ثنغ!لهن!ثدبرير

(25:5(،(12:9،17،4: 10 ( ، )Y1).

."بعدممدودةيدهبلغضبهيرتدلمهذاكلومع"

قط.(66-40)الإصحاحاتفيالاستعمالهذايردولم

العقاببالعبارةويقصد(يدهويمد؟-+ي1إ)كذلك

(5:25)،(23:11).

.(1:25)عليكيديوأرد!ل؟إلب!لمجمني7+

لإثدئخثليرلألإ!:بر9؟في؟برإلأ+إو

(r1:14)الأممكلعلىالممدودةاليدوهذه"

:6يرد6للأ19ي16!بإبرالإ!س!و

(14:27)"يردهافمنالممدودةهيويده"

منالأولالجزءبهيتسمالذيالغاضبالحماسسماتمننجدوكذلك

لا!كأير!"؟ل*6+:مثلانواعهابكلالويلكلماتالسفر

،5:8،11،18،20،21)في+أ"كلمةوتتكرر،(1:4)
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،(30:1)و(29:1،15)،(28:1)،(10:1،5)،(22

.(5:6)،(11:3)في(*لأ*)،(\:31)

مطلقاً.(66-40)السفرمنالثانيالقسمفيالويلكلمةتردولم

السفرمنالأولالقسمفيوردت5*لأ"ل!الهاويةكلمةكذلك

15)،(5:14)في ، 11 ، 9 : 1f)38:10)،(28:15،18)و،

.(57:9)فيواحدةمرةإلاالثانيالقسمفيتردولم.(18

النبرةوهذهالأولالقسمفيالغاضبالحماصيالأسلوبهذامقابلوفي

)شعيافيهيعيشكانالذيالمجتمعمعتتناسبالتيوالمتوعدةالمهددةالعالية

لينالأسلوبهادىءالسفرمنالثانيالقسمنجد،انحرافلكلمعارضأمصلحأ

تخفلافيقولمطمئنأشعبهالىيهوهحديثويتوجهوالصفحبالتبشيريفيضالخطا

النغمةهذهونجد(ي!؟*يلح7*6ه!ربألامعكلأني

11،2:44"،41:10)في ( ، ) 5 ، 1:43( ، ) 1f)،بنويطلب

ويبتهج:لإلههيتغنىأنالشعبَ

(42:10)ثبهتق،لإ"6"139،،!+*يئ

.برهأجلمنمسرورهوبلحانقأغاضباًليسهناوالرب

(42:21)؟يرمطيلالإظِث!يرل!بربرأب

القسموبين(39-1)السفرمنالأولالقسمبينواضحاًالفرقنجدكذلك

القسمففيوالأرضللسماءيهوهمخاطبةهيواحدةوحالةواحدموقففيالثاني

طنانهألفاظفيلهوجحودهشعبهعصيانعلىوالأرضالسماءيشهدرأيناكماالأول

قائلًا:والأرضالسماءيخاطبالسفرمنالثانيالقسمفيولكتالسامعتثير

(49:13)!لإ؟*،*؟1:!"*اكف2+و

.(الأرضأيتهاوابتهجيسماءياترني)

وقداسته(يهوه)بقوةالهادىءالإقناعالىيتجهالثانيالقسمفيوالأسلوب

مثلفيالبلاغيمستخدماًالاصتفهامالإنشائيالأسلوبذلكفيفيتبعووحدانيته

ثس!ثأ!5إلإ؟ثبأ3؟لإ"إف!طثئم!6نجبمةثبيهليثا؟6-ث!يزبم!بم:قوله
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(40:12)كا.ثصث!ك!إفىلإأ"3؟؟!3لإبز6!!لإا؟.ثبثب6ثأه2َإل!كإل62ييما

ووزنالأرضترابوبالكيلبالشبرالسمواتوقاسالمياهبكفهكال"من

"بالميزانوالآكامبالقبانالجبال

(04:31)يبمالى؟:6نن9لمجهلإ؟يلي86!ب؟لإبر9،-لإ+!لث!9-لإببأو

."يعلمهمشيرهومنالربروحقاسْنَم"

ن3؟ثم-"6!لثتلإلإ؟ثبم56؟؟+؟639؟2الافى6ثم-ك!قي

.(14:40):أ!يلي9في9"؟؟؟ىفإل6!؟جلإ+؟يزلإ"إبملإ

سيلوعرفهمعرفةوعلمهالحقطريقفيوعلمهقافهمهاستشارهمن"

."الفهم

(25040):!6بم6ك!لإ9أل!!إل؟9إ"؟ثم991مث-7!كأو

."القدوسيقولفأساويهتشبهوننيفبمن"

(18:40):؟خبفى؟6إلإل"؟مثإل-إلمث؟7!كأ؟66"لإثمملمب-7!ك؟و

."بهتعادلونشبهشهوأيالهتشبهونفبمن"

بنهايةمنتهيةالموضعينفي9إألإلإجكلمةأنهناويلاحظ

السريانية.فيالجمع

(4:41)-"إل؟لإبرلإ*!نم6!لإ؟99مث"؟6لإلأاللأنملإك!لإبز5لإ7-*يو

:*؟6-9لملأ!9"لملأ!م

."هوأناالآخرينومعالأولالربأنا،البدءمنداعيأوصنعفعلمن"

لإلالإ؟"6لإلإيزه!لإلإلمج!لإ؟"ثىلإفي؟+6؟إلي!؟!جمل؟لآنلأ5لإو

(85:6):؟ا7بهليلإ6أيا8-5إثع59!ىف؟53لإلأ؟لإ"5"إأيل!8

وإطلاق،النيرعقدفك،الشرقيودحل،أختارهصوماًهذاألي!"

."نيركلوقطعأحرارأالمسحوقين

الخاصةالعباراتعلىباحتوائهالسفرمنالثانيالقسميتميزكذلك

،(6-49:1)،(21:1،4)فيالفقراتهذهوتقع(الربعبد)بشخصية

(50:4-9)،(13:52-12:53).

شمشونكذكرالأساطيرعلىكثيراًيعتمدلاأنهالأولالقسميميزومما
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الثافيالقسمأما،الدينيةالأحكاممنيخلوكذلك،مثلأويوثعوموسىوصمويل

بعضعلىيشددأتكما(11:63،12)فيمرتينموصذكرفيهوردفقد

،(7-57:1)والصوم،(8-56:1)السبتشريعةمثلالدينيةالطقوس

،(63:7)،(12-61:01)مثلوالتاسيالندمأوالحمدتابيحتقرأوأجانأ

(12:64).

السبتشريعةومنهاالدينيةالطقوسكل)شعيارفضفقدالأولالجزءفيأما

.(41-1:13!والصلاةوالأعياد

منتمامأيخلوالثانيالقسمنجدأنناالقسمينبيننراهاالتيالفوارقومن

)ثباتعلىدلالتهلهوهذا،الأولالقسمفيبكثرةوردتالتيالأسماءبعضذكر

احرجمنفترةفييعيشكانالنئاشياأنالمعروففمن،السفروحدةعدم

تزولشهدهاحيثالشمالفياسراثيلومملكة،الجنوبفييهوذامملكةفترات

الآشوريةالقوىتصارعأثناءةر!فلاهذهاحداثأهموعاشالآشوريينقوةأمام

أوجفيالقوىهذهعنالحديثكثرفقدولذا،المنطقةفيوالمصريةوالبابلية

فيإنرايمذكرجاءوقد،السفرفيلإشعياينسبالذيالجزءفيتطاحنها

2:7،5،1في)الأولىوالثلاثينالتسعةالإصحاحات V ، A ، A)،

(9:9،21)،"3: 28 ( ، ) 3: 17( ، )Ir: I1)فرعونوذكر

(9(:11)،(30:3:36( ، )r ، Y)(18:7)فيمصركرتو،

(10:24،26)،(11:11،15،16)(19:1،3،1،12،13،

،20،21،22،23،24و،19:19)،(14،15،16،17،18

،(31:1)،(30:2،3،7)و(27:12،13)،(23:5)،(25

(25: rv) c (A- I: rl)19:2،4،21)فيوردتبالجمعومصريون،

23)،(31:3).

،6)،(13:1،19)فيبابلوذكرت 3 ، 1: r4) ? (Y': U،

7).

(6:2)فيوردتوفلسطينيون(14:29،1r)فيوفلسطين

.(14:11)،(12:9)و
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لملأنهاقطذكرهايردلم(66-40)السفرمنالثاننالقسمفيف!فرايم

.وبعدهالسبيمنذالقسمهذاألفوامنأوالفمنعصرفيوجودلهايكن

علىانتهتقدكانتلأنهاالثانيالقسمفيقطذكرلهايردلمكذلكو،شرر

بابلاما،القسمهذامؤلفتشغلالتيالأحداثتعيشتعدولمالبابليينأيدكط

.(48:14،20)،(47:1)،(43:12)فيتورققد

.(52:4"،(45:14)،(43:3)فيوردتكذلكومصر

منكلاستعمالأنكما.بابلوكذلكتعيشتزالماكانتمصرلأنوهذا

منهما!لأ)ن)ذلملأولالقسمفيمثلهيكنلمالثانيالقسمفيوبابلمصر

،والتهديداتالشتائمعليهاتنصبالأحداثفيشريكهالأولالقسمفيوردت

صورةفيوهي(43:3)لشعهفديةيهوهجعلهاقدفمصرالثانيالقسمفيأما

بعد(45:14)ساجدةمتضرعةبالقيودخلفهتمشيشعبهسلطانتحتمخزية

.(52:4)فيهاغريبأالشعبكانأن

انحدرتوقد(43:14)شعهأجلمنالمغاليقفيالربألقاهاوبابل

ذراعوأصبح(\:47)الترابفيصولجانهاوأصبحعلياثهامنالأرضعلى

.(48:14)يريدمابهايفعلعليهاشعبط

الجزءفيقطيذكرفلمالأسرمنللشعبوالمخلصالمسيح"كورشآأما

،(44:28)الثانيالقسمفيذكرو)نماعصرهيشهدلمالنيإشعيا)ن)ذالأول

يدعلىمعهومنخلاصهشهدالسفرمنالقسمهذامؤلفلأن(\:45)

.()كورش

منفقطالأولالجزءصاحبهوالنبياشعياأنعلىكذلكالقرائنومن

-40)الثانيالقسمفيمطلقأيردلم)شعياءاسمأن(39-1)رف!علا

آموصبنإشعيارؤيا"هذهأنمؤكدأالسفرافتتحفقدالأولالقسماما،(66

"يهوذاملوكوحزقيا،وآحازويوثامعزياايامفيواوريف!ليميهوذاعلىرآهاالتي

،(1:1)مرةعشرةخمسالأولالقمفيآموصبناشعيااسموردوقد

(3:7)،(13:1)،(20:2،3)،(37:2،5،6،21)،

(38:1،4،21)،(39:8، 5 ، r)،القديمالعهدفينبوةكلولأن

305

http://www.al-maktabeh.com



يذكرلمولما،شعبهإلىالربلكلامالمبلغهوأنهعلىسفرهفيصاحهايذكر

وهذا،المؤلفمجهولاذنفهوالسفرمنالثانيالقسمفيالنبواتصاحباسم

مثلالثاني)شعيااسمالثانيالقسمعلىيطلقونالباحثينبعضجعلالذي

o-40)الإصحاحاتعلىالثاني)شعيااسمأطلقمنومنهم،)دريفر( o)

اشعيانظريةاصحابأهمومن،السفربقيةعلىالثالثاشعيااسمأطلقواثمفقط

)شعيامن(الربعبدأو)الخادمفقراتDuhmويستثنيDuhmدومالثالث

.(1)م.ق050،540سنةبينفيماعاشكاتبالىويعزوهاالثالث

السفرقسميمنكلفيالمؤلفاختلاتالىتشيرأخرىقرينةأيضأنلاحظ

اللوازممنوهي"اليومذلكفي"*.،برير+بلأ!هيالقرينةهذه

الذيالخلاصيومالىل!شارةالأزمةأنبياءوخاصة)سراثيلبنيأنبياءعنداللغوية

استخدمهاكها!*+ببري+بر!+الأيام،خرفيسيأتي

راسعلىالرببيتجبليرتفععندماالخلاصيومالىمشيرأ(2:2)في)شعيا

الأمم.كلاليهوتجريالجبالكل

فياستعملها،موصبناشعياعند،اليومذلكفي"عبارةولكن

يوموهو+6ببرp"لأالربيومالىللإشارةكثيرةمواضع

الربعنوبعدهموانحرافهملفسادهماسرائيلبنيعلىسينزلالذيالعقاب

حتىإسراثيلبنيلعقابالرباستخدمهاالتيالوثيةالأممعلىكذلكوسينزل

منهم.التائبينالناجينفيخلصيتطهروا

التيلوازمهمنآموصبناشعياعند"اليومذلكفي"عبارةكانتوقد

هذهومن،تقريباًالأولىوالثلائينالتسعةالإصحاحاتكلفيأسلوبهلازمت

،(5:30)،(4:1،2)،(8:3)،(2:17،20)المواضع

(18:7،20،21،23)،(10:20،27)،(11:10،11)،

(12:1)،(17:4،7،9)،(18:7)،(19:16،19،21،23،

24)،(22:20،25)،(23:15)"(24:21)،(25:9)،

(26:1)،(27:1)،(28:5)(29:5،18)،(31:7).

(1),246.S. R. Driver; An Introduc. to the Lit. of the O.T. P
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.(1:39)فيالزمانذلكفي+بر**برلهلإ"كماوردت

،(6:52)فقطواحدموضعفيالاالسفرمنالثانيالقسمفيتردولم

معظمفيالحالهوكماالعقابالىوليسالخلاصالىللاشارةواستعملت

.،موصبن)شعياعندمواضعها

ولكنهاالسفرقسميفيمشتركةوردتالتياللغويةاللوازمبعضايضأهناك

:هذامن،كثيراًتغلبمنهماواحدفي

بصفتهيهوهف!ظهارالجنودرب!*لأ+ب+6+

طبيعيأمرهوإنمافيهاذكرهالتيالمواضعمعظمفيالأول)شعياعندمحاربأ

ولكنآموصبناشعياالنبيعاشهاالتيوالعسكريةالسياميةالقلاقلفترةيناسب

ربفيصبحبالربايمانهمتعميقالىينزعونالبابليالأسرفيوهم)سرائيلبغي

رببأنهيهوهبهاوصفالتيالمراتعدديكونذلكوعلى،القداسةربالجنود

وصفحيثالأولالقسمفيكثيراًمنهأقل(40:66)الإعحاحاتفيالجنود

،5:7،16)،(2:12)،(1:9)مرةأربعينمنأكثرفيالجنودبربيهوه

24)،(3:6،5)،(13:8،18)،(7:9،13،q()،

(10:26)،(13:4،14)،(14:24،27)،(18:7،7)

:14)،(مرتين) 22 ( ) 25 . 20 . 18 ، 17 ، 16 ، 1 t : 1 q)،

،(29:6)،(5،29ة28)،(25:6)،(24:23)،(23:9)

(31:4،5)،(37:32)،(39:5).

:6)هيفقطمراتخصسالأخيرةالإصحاحاتفيذكربينما 4 f)،

.(ه:54)،(51:15)،(48:2)،(47:4)

فيبالقداسةاتصففقدبالقداسةيهوهلوصفبالنسبةالأمرويعكس

-1)الأولىالإصحاحاتفيبينمامرةأربعين(66_04)الأخيرةالإصحاحات

فقط.مرةعشرةاثنتي،(39

الإصحاحاتفييردبمشتقاته-:همم6ب!كاالخلاصلفظنجدكذلك

السفرمنالثانيالقسمفيف!جده،الأولىالإصحاحاتفيمنهأكثر(40:6)
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،(46:7،13)،(1.،45:8،15،20)،(3،12؟43)في

(49:6،8،25،26)،(5:51،6)،(7:52)،(9:11،1 l،

11 ، 1 :62( ، ) 10 :61 ( ، ) 1 :56 ( ، ) 18:60 ( ، ) 1V)،

(63:1،8،9).

،(17:10)،(13:2،3)السفرمنالأولالقسمفيبينما

(19:20)،(25:9)،(26:1،18)،(33:2،22)،(35:4)،

(37:20).

،(41:14)السفرمنالثانيالقسمفيىب.6+ثننالفداءولفظ

(43:3،14)،(24:6،22،23،24)،(47:4)،(17: fn،

25)،(49:26)،(2:50)،(51:10)،(59:20)،(12:62).

.(9:35)،(22:29)،(1:27)الأولالقسمفيينما

يتوبواأنللمنحرفين)غراءمجردكانآموصبن)شعياعندوالخلاصفالفداء

القدحجعلوجهالتهمعمايتهمفييزدادونيراهمكانولماغيهمعنولقلعوا

اما،يزدجرواحتىوالثبوربالويلوالتهديدالوعيدلألفاظهِبَطُخقاموسفيالمعلى

هذايستدعييكنلمزمنهفيالأمرن!فالأخيرالقسممؤلفأوالثانياشعياعند

أنالشعبمنطالبأالتهديدأسلوبليستخدميكنولمللشعبالخطابمناللون

الىالعودةطريقيمهدأنالشعبمنيطلبو)نماالصحيحالإيمانإلىيعود

فيمهدواالربطريقأعدواالبريةفي،صارخصوت"الصحراءعبرفلسطين

.(؟)"لإلهناسبيلًاالقفر

.وشيكاَ"2(أصبحالعودةموعدأنالىيشرفهذا

في!يهير"والصلاحالبرمفهومفينسبيأاختلافأنجدانناكما

ولوقا(3:3)شأنظر.السدانيوحناهوالعبارةبهذهالمقصودأنالصيحيةالعفيدةنرى(1)

.(1:23)وبوحنا(3:1-4)

.(48:20)،(46:13)كذلكقارن(2)
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خلقهوآموسبنإشعياعصرفيفالبرللكلمةالسفرقسميمنكلاستعمال

للمجتمع.وخدمةوعدلونقاءتقوىمنيتضمنهفيماالدينيوواجبهالإنسان

:لإ؟لإا+ثسربرب*ىلب%+!ة6نجبهأ!لأيري2؟إل

.(1:27)بالبروتائبوهابالحقتفديصهيون

ة15إل؟إللإأ؟6-؟1مد!كإل31،؟؟ي61لإإج!لإ+ا+"!

وكذلك(ه:11)حقوببةمنطقةوالأمانةمتينةمنطقةالبرويكون

(66-40)السفرمنالثانيالقسمفيوالصلاحالبرأما(7:9)،(16:5)

:الربمنالناسيتوقعهالذيالشيءفهوقليلةحالاتعدافيما

6؟رب"؟+ا7لألإ*لادم."+!نر*+إ"ا!!

،(41:10)وهكذا،(61:11)..برأينبتالربالسيدهكذا

(42:6،21)،(45:8،24)،(46:13)،(48:18)،(51:\،

5،7)،(54:17)،(57:2)،(68:2،16 : 39 ( ، ) A)،

(17:60)،(3:61،10،(1)،(2:62)،(63:1).

الاخر!عنيختلفالقسمينمنكلفيجزائركلمةاستخدامنجدكذلك

جزيرةالأصليبمعناهافقطمرتينالكلمةوردت(39-1)الأولالقسمففي

الشاطىءأوالبحر

*+!طَ؟9+؟*!برrنلىحير*جب!ير+؟"رب!7جلإل!+برأ

إلةالرباسمَومجدواالبحرجزاثرفي،الربمجدواقرا!ثملافيكذلك

.(11:11)(وكذلك15:24)اسرائيل

جزائرلاالبعيدةالأماكنتعنيالجزائرفكلمةالسفرمنالثانيالقسمفيأما

القليل.عدافيمابالذاتالبحر

:15ابم01!.6*؟"+؟لث؟3بأءىأ-ي3لهـ6!9للا-م+6؟في*دبربر6لا5

يعتهِثالجزائروننتظرالأرضفيالحقيضعحتىينكسرولايكللأ

(4:42)،(15:40)،(1:4140)،(42:10)،(49:1)6

(51:5)،(9:60)،(19066).
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ولكخاالسفرقسيمنكلفييتكررذاتهوالمعنىنفسهالغرضمثلاَونجد

فمثلاٌالسفروحدةعدماثباتعلىقرينةتقوممعينةكلمةاستعمالفياختلافأنلحظ

والحملالذئبيرعىبأنالص!يحانيالعهدبوصفالخاصة(65:25)الفقرة

الحاديالإصحاحفيوردتالتىتلكعنشكلهايختلفسويأأومعأكلمةنجد

العبريةالكلمةوهي6*"يرصهي(9-11:6)فيوردتالتيفالكلمةعشر

بكلمة(25:65)فياستبدلتقدنجدها،سويأأومعاًبمعنىالشائعة

تاريختأخرإلىري!ثيممالإ+بر*الأراميةالصيغةمنوهيلإكيمث!+

نجدهالا(65:25)فيالكلمةهذهأنبدليلالكلمةهذهعلىالمشتملةالفقرة

نحميا،(2:64)عزرا،(13ة5)ثانأياممثلفقطالمتأخرةالأسفارفيالا

.(11:6)والجامعة(6:20)،(9:3)،(66:7)

مثل.الكلماتازدواجية(1)الثافي)شمياأسلوبخصائصومن

(04:1)شعبيعزواعزوا9بململإ؟؟لإأأإ؟ثلم5

)43:12:51)،(11:43)الرباناأناكلأبر،93في!!يرفى ،) yo)

(48:11)أفعلأجليمنآجليمنيليماهل!ثمليما!7؟8لإ؟

:15)تكلمتأناانالإجسلإ"99إ!ك9؟!ك 1A)

.(52:1)،(01:9)استيقظياستيقظي9لأالإ9"الإ

.(51:71)انهضيانهضي9زبإل؟ال؟إل6361ال"إل

.(52:11)اعتزلوااعتزلوا1615161ِ5

،(62:15)،(57:1.14،19)مثلالآياتمنكثيرفيوهكذا

(65:1).

هيمواضعثلاثفيإلاالأولإشعياءفيالخاصيةلهذهموازياًنجدولا

(8:9)،(21:9)،(29:1).

مثل:متجاورة،ياتأوعباراتفيكلماتاوكلمةتكرار(ب)

،40:13)الآيتينمنكلنهاية)يَعْقئه(في\بر*بدو6*كلمةتكرار

14).
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في(66-40)السفرمنالثانيالقسمفيوردتالتيالكلماتومن

نجد:(39-1)الأولالقسمفيوردالذيغيرخاصاستعمال

لإمراثيلالرباختيارمن+"ثقاختار-

.ى:""ص!إ"ثلإ؟لإدبرد!+**!ثلإ!"

وكذلك(\:014اخترتهالذيو)سرائيلعبدييعقوبيااسمعوالأن

المثاليةللأمةالاختياروورد(44:2)،(43:10)،(41:8،9)

في*إل.؟"ربمختاريوكلمة.(42:1،49:7)في

الكلمةهذهترولم(2:65،15،23)،(4:45)،(43:20)

قالالتيالفقراتمنالموصعوهذا(\:15)فيالاالأولالقسمفي

فترةفيالسفرعلىمقحمةهيلانمالإشعياليستانهاعنهاالنقاد

.متأخرة

فيالسفرمنالثانيالقسمبهاانفردومشتقاتهابر+بركضتسبغوكلمة-

،(6:60،18)،(48:9)،(30:21)و(42:8،10،12)

(2:61،11)،(7:62،9)،(7:63)،(64:10).

،(24:23)فيًامِف!ر!و+د+شداأوترنموكلمة-

(49:13)،(52:9)،(54:1)،(12:55).

النقادنسبهاالتيالفقراتمنوهي(7:14)في2"ءجووردت

إشعيا.عصرعنمتأخرلمؤلف

غرضين:فيالنصمنالأخيرالقسمفيوردتسعادة+يريأوكلمة-

.(53:10)،(48:14)،(46:10)،(44:28)الهيغرض-أ

فيأكثروبشمول،(58:3،13))نسانيعملأوإنسانيغرض-ب

(12:54)،(4:62).

.الربارادة،طيبةك!رادةبر!طلأا-وكلمة

+!،+1فل!ي؟إل16؟91لإلا"في"يلي!ث+"!إلا6لإ

أعنتكالخلاصيوموفيلكاستجبتالقبولوقتفي:الربقالهكذا

.(2:61)،(7:60010)،(ه:48)،(7:56)،(49:8)
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فيصهيونعلىعائداًالمخاطبةكاتبإضافةأبناؤكير؟بل!وكلمة-

(49:17،22،9 ، 4 :60 ( ، ) 1 3:54 ( ، ) 20 :51 ( ، ) Yo)،

(62:5)،(8:66).

وتشيرإضافةبدونبهاياتيآموصبن)شعيايستعملهاعندماالكلمةونفس

إشعياكاستعمالوردتوقد(30:1،9)،(1:2،4)مثليهوهضمنياًالى

.ابناء!!؟+الجمعصورةفي(\:14تثنيةفيلها

الثانيالقسمفياستخدمت(قديهوه)ذراع+1+ب؟لأي!وكلمة-

رائعأ.مجازياًاستخداماً(40-66)

ه!*!!لإيِ!ثج3بنهي!ب+5ا\3+إل

،(ه:51)للشعوبيقضبانوذراعايخلاصيبرزقد.بريقريب

،(16:59)،(53:1)،(52:10)،(9:51)،(12؟44)

(8:62)،(63:5،11).

يعبرمختلفمعنىفي(30:30)واحدموضعفيالأولالقسمفيوردتوقد

المنتقم.يهوهغضبعن

،(48:19)،(44:3)فيذريةبمعنى!"!ثبكيمسطوكلمة-

(61:9)(65:23).

.(ه:42)فيالأرضنتاجبمعنىووردت

ومرة(22:24)فروعبمعنىالسفرمنالأولالقسمفيوردتالكلمةونفس

.(42:5)فىالأرضنتاجبمعنىأخرى

ومرة(22:24)فروعبمعنىالسفرمنالأولالقسمفيوردتالكلمةونفس

.(34:1)الأرضنتاجبمعنىأخرى

نهي:السفرمنالثانيالقسمنيكثرتالثياللغويةاللوازمأما

،ه:45)فيآخروليسالربأنا+1لايي6ِ!*ل!-أ

6،18،21،22).

،(44:6)والآخرالأولأنايمس!!يإآأ!*+لإأ-ب

312

http://www.al-maktabeh.com



ئ!!لإ"!:م!*!ا!3+العبارةالىأضات(44:6)وفي(48:12)

كبم-لإط:!،إ+؟إل"*إ2ثص!+)!ي(14:4وفي)،عْيريالهولا

هو.أناالآخرينومعالأولالربأنا

،(4:41)يكونالذيهوبمعنىهوانا*6+!3!ب-ب

اشعياعنداللغويةاللوازموهذه.(48:12)،(46:4)،(43:10،13)

قبلمنذكرناهاالتيلوازمهلهالأول)شعياأن)ذالأول)شعيايستعملهالمالثاني

ممدودةيدهبلغضبهيرتدلمهذاكلمع"وعبارة(اليومذلكفي)عبارةمثل

.8بعد

بكنيةالرباسميقرنماكثيراًأنه(66-40)الثانيالقسمفينجدكذلك

مضافأالفاكلاسم؟لههبلىصيغةفيالإلهيةصفاتهمنصفةتبيناضتقاقية

نجلالإ6ير+ث!+"لإ!يم+66؟كأ:مثل

،(43:15)جابلكاوصانعكأو(43:1)خالقكالربيقولهكذاوالآن

(44:2،24)،(45:11)،(49:5).

،(45:7،18)،(44:24)،(42:5)،(40:28)ومثل

(13:51).

بن)شعياأسلوببينتفصلالتيالمتميزةاللفظيةالقرائنلهذهوخلافأ

فجدالثانيإشعياعليهأطلقواالذيالاسممجهولالسبينبيأسلوبوبينآموص

آموصبناشعيافأسلوبالسابقةالمقارناتمنعموميةأكثربأنهاتتميزأدبيةملامح

ف!ننا(66-40)الثانيإشعيافيأما،وانضباطرصانةبلاغتهوفيمحكمأنيق

كعبارةهندسيةيستوعبارته،الملحوظالطولالىيميلماغالبأالموضوعنجد

ماوغالباً،وحماسدفءبلاغتهفي،متدفقةانسيابيةهيبلآموصبناشعيا

الأرضأقصىمنتسبيحة،جديدةأغنيةللربغنوا،الطبيعةايقاعوراءينطلق

السمواتأيتهااقطري)،(44:23)(السمواتأيتهاترتمي)،(42:10)

لتشدوالأرضأيتهاوابتهجيالسمواتأيتهاترنمي)،(45:8)(فوقمن

:13)(الجبال f4).

فيوردماإلااللهمآموصبناعندإشعيايوازيهمايردلمالنظامهذا

rir

http://www.al-maktabeh.com



فيرايناكماالأولاثعيا!خفيالسائدةهيالقوةلأن،عشرالثانيالإصحاح

وضلالالأبناءانحرافعلىوالأرضالسمواتاشهادفيالطنانةالألفاظاستخدام

.(4-1:2)ورباهرعاهالذيلربهوجحودهالشعب

بصورةوحركاتهاالطبيعةأصواتتقديمالرنانةومفرداتهبأسلوبهفاعاد

فيالشعبوضوضاء،المعاركوضجيجالبشريةللكتلالكئيبالزئير،مثيرة

.،؟)العارمةالأمواجودحرجةالعاصفةالهائجةالبحارأوصاف

عيا.كهدىتهدرقبائلوهدير،البحركضجيجكثيرةشعوبضجيجآه"

وكالجل،الريحأمامالجبالكعصافةوتطرد،بعيدأفتهربينتهرهاولكنه،كئيرة

-17:12)همليسواالصبحقبل،رعب)ذاالمساءوقتفي،الزوبعةأمام

814.

:(دبورا)باغيةيذكرناالرصينالأسلوبفهذا

،(22:5قضاة)أقويائهموقالسوقمنالخيلاعقابضربتحينئذ"

وسحقتسبسراوضربتالعملةمضرابالىويمينهاالوتدالىيدهاومدت

رجليهابين،اضطجعسقطانطرحرجليهابين،صدغهوخرقتشدخت،رأسه

.(5:26،27)قضاة"...مقتوفلاسقطفهناكانطرححيثسقطانطرح

إثارتهفيعاشهاالتيالفترةمعيتناسبالنبي)شعياأسلوبكانواذا

أملوبفإن،والإنذاروالتهديدالويلوالفاظالهزائموألوانوالطوفانللعواصف

طولبعدفلسطينالىبالعودةالقريبالأمليحدوهللعواطفمثيرالثاني)شعيا

العناء

الإصحاحاتمؤلفأنلنايتضحالسفرقسميمنكللغةبينالمقارنةبهذه

فاتفقأحداثهاوهديرقوتهابكلاليهوديالكيانأزمةعاشنبي(39-1)الأولى

فيعاشنبينبوءةالأخيرةالإصحاحاتكانتالمقابلوفي،الحالمعالمقال

الىالعودةأمل،القريبالمشرقالأملإلىيتطلعالبابليالسبيسنواتأواخر

طريقفيلتسيرفعادتالنكبةقسوةهزتهاانبعدرشدهاإلىْتَباثبنفوسفلسطين

وأدبهم.الدرسلقنهمحتىعنهوابتعدواعهدهنسواقدكانواالذيالربقداسة

(?),12.Edward R. Bevan & Hrles Singer; The Legacy of Israel, P
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يهوهوطيعةينتظزونهكافواالذيوالخلاصهزتهمالتيالنكبةهذهعنوأما

أفردناهالذيالثالثالبابفيسنتناولهمافذلكمتاينةمواقفمعهلهمكانالذي

.عصرهفي)شعيادورخلالمنالسياسيوالأثرللسفرالديغيللأثر

ثم

A
w

+7..+!،ط+كافى!س

!آ
-ص

!يب!ق
،!ي

315

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



الثالثالباب

للسفروالدينيالسياسيالأثر

السياسيودورهاشعياء-1

السفرفيتمثلتكمااليهوديةالعقيدةأسس،2
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الأولالفصل

السياسيودورهإشعياء

،مو!ربناشعيا

عنالقديمالعهدفيالباحثيجدهماكلهماالكلمتانهاتان(،موصبناشعيا)

منبهحظيعابمثلالقدبمالعهدأنبياءمننبييحظلمالذيالنبىهذانسب

المستوىعلىالنظروجهاتفيوتباينالآراءفيواختلاتوبحثوكراسةاهتمام

.تراثمنتركفيماوالتاريخيالديني

البيت،داودبيتالىينتسباشعياانالى(1)الباحثينبعضذهبوقد

ملكلأمصيااخاًكانآموصأبوه،ملكيأصلمناذنفهو،يهوذاعلىالمالك

-878)اخزيابنيوآش)شعيا-جدكانثمومن،(.مق810-839)يهوذا

ملوكأ(م.ق758-081)(أمصيابنعزيا)عمهوابنامصياوعمه(.مق839

.ليهوذا

منزلةمناشعياعليهكانماعلىبناءالباحثينعندالرأيهذاتكونوربما

الملكعندبهموثوقاَمستشارأكان)ذ،الملكيالبلاطفيبالغةوحظوةعظيمة

يرجعيهوذافيالملكيةالأسرةالىاشعياانتساب)ن(3)هنريمتيويقولحزقيا"2(

،يهوذاملكلأمصياابنأواخإشعياوالدآموصأنفياليهوديالمعتقدالى

قدداممابأنهعنهموردالذيكالخبرتماماًمؤكدغيرخبرهذاأنهنريمتيويرى

(I)12-0،يهوذاوملوكالنياضعيا:برعوملوي!الأب

،2).605.Charles F. Pfeiffer & E.F. Harrison; The Wychiffe Bible Comm. P

(3).117.M. Henry; M. Henry' s Comment. Vol. IV. P
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تلاميذكانداذا.كذلكنبيأكانوالدهأنعلىدليلفهذامعهالنبيوالداسمذكر

خلافةيثبتفيماةنادربلتليلةلديناالأدلةفإنأبناؤهبأنهميوصفونوتابعوهالنبي

.النبوةفيلآبائهمالحقيقينالأبناء

داودبيتإلىاشعياانتسابخبرإلىالكاثوليكيةالكنيسةتنظربينما

ويروي.عهدها)؟(أقدممنالكنسيةفيالمقبولةالتقاليدمنتقليدأنهعلىالملك

.(2)عمرانبنهارونولدمنالنبيإشعياانالكسائيعنالمويري

فيهمبالغأيكونلاقديهوذافيالمالكالبيتإلىإشعياانتسابوإن

والحكومةالقصرمجابهةفيوجرأتهإشعياشخصيةفيالنظرأنعمنامااذاوبخاصة

وفيماالملكيالبلاطمنالداثمقربهثم،المواقفأخطرفيالقويةبمبعارضاته

الحاكمة،الأسرةسليلبصفقالدولةسياسةإدارةفيبأحقيتهلثركانأنهيبدو

القويةللمعار!ةقاثداًنفسهمننصبفقدالفرصةهذهلأبيهأولهتتحلمولما

الحكممقاعدعلىالجالسينداودبيتمنللمنحرفينفقطلي!العسيروالحساب

الأمورأزمةمنبزماميمسكمنكلعلىالهجومعنيفالنقدشديدكذلككانبل

فيالمتحكمونأولئكغضبتهمنيسلمولمالدينيينالقادةفهاجم،بلدهفي

منورخيمىمستوردكلوهاجم،والموسرينالأغنياءكبارمنالبلداتتصاد

يغمضولموتبرجهنالنساءبزينةم!هايتعلقماوبخاصةالسيئةالاجتماعيةالعادات

الجورتيارفيوانحرافالعدلعنوانحرافبطلانمنالقضاءأصابعماعينيه

أنالاعظيمودينىاجتماعيمصلحبأنهبهيوصفأنيمكنالذيبالقدروالعسف

أحلكفيراثعةوقفاتلهكانتبلوحسبهذاعلىمقصورأيكنلتمدوره

بأنكفيلةالأمورعلاجفي،راؤهوكانتيهوذابهامرتالتيالسياسيةالمواقف

.الخبرةوطولوالحنكةالدريةذويالسياسىمصاففيتضعه

المقطع،مقطعينمنيضكونالعبريةفي2+ب:في!3إشعياواسم

اشعيا.صفرعلىالكاثوليكيةالترجمةتعليقأنظر(1)

جريربنومحمد،141ـه14ص،الأدبفنونفيالأربفهاية:النريريالدينشهاب(2)

.Irvهـ1ص،الطبريتاريخ:الطبري
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معنىفيكون،الرببمعنى9+والثاني،يخلصبمعنىئكالاالأول

يميزمالأهمتماماًمناسبعنوانهو)نماالمعنىوهذا،يخلصالرب،الاسم

فكرةهيانمااشعياسفرأفكارأهملأنالعاممضمونهافيالنبيهذارصالة

يومهوعصيبيومفيآثامهممنيطهرهمأنبعدلشعبطيهوهأعدهالذيالخلاص

.المتمردلث!عبهالربتأديب

بنإشعيا)عهوآموبنإشعياءقبلإشعياءباسمتسمىمنوأقدم

يدتحتإخوتهمعيعملوكانداودعهدفيمقدسأعازفأوظيفتهوكانت(بيروثون

.(؟)للربوالتسبيحالحمدلأجلبالعودالمتنبىء(بيروثون)أبيهم

آموصبن)شعياغيرب!شعياءتسموالمنالمقدسالكتابيذكرهاسموثاني

يهوياقيم(بن)يكنياحفيدزربابلبنحنانياأبناءثانيوهو(حنافيابناشعيا)هو

كانوإنماالنبياشعياقبليكنلمهذاحنانيابن)شعياأنغير،يهوذا)2(ملك

.(3)(.مق536)الزمانمنقرنينبحواليبعده

منوكاناللاويةاليعازرأسرةمن(رحبيابناشعيا)هوالأسماءهذهوثالث

داودقدسهاالتيالأقداسخزائنجميععلىكانواالذينوأخوتهشلوميثنسله

.(4)الملك

معبابلمنعادوقد،عيلامأسرةرئي!(عثليابنإشعيا)أيضأوهناك

.(0).مق457سنةحواليذكرأسبعين

ولم،عزراطلبهمالذينالرببيتخداممنرجلأ())شعيانجدكذلك

وبنوهمو)خوتهمراريبنيمنإشعيا"عنهيقولعزراولكن،أبيهاسميرد

عندعزراقابلوقد(حئبيا)بصحبةهذاالمرارياشعياجاءوقد(6)ْ"عشرون

.25:3:أولايام(1)

.3:21:أولأيام(2)

(3).527.M.F. Unger, Unger' s Bible Dictionnary, P

.26:25:أولأيام(4"

.8:7:عزرا(5)

.8:19:عزرا(6"
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فلسطين.إلىبابلمنالطريقفي"أهوا"

هذاإشعيانسلمنوكان،بنيامينيوهو،)يثيئيلوالد(إشعيا)أيضاًوهناك

أورشليمفيللسكنىاختيارالشعبعليهموقععشرةمنواحدأكانالذي)سق

بنقولايابنفدايابنيوعيدبنمأل!ُث!مبنسفو،بنيامينبنووهؤلاء":نحميايقول

.(11:7نحميا)"إشعيابنايثيئيلبنمعسيا

،.مق457سنةحواليفيالمراريواشعياعثليابنإشعيامنكلوكان

.(؟)..مق445سنةحواليفكانايثيئيلوالدالبنيامينيإشعيااما

أشهرهم:فمنالميلادبعداليهودمنالاسمبهذاتسمواالذينواما

oj،كذلكوشمىماريأئابن)شعيا KAstruc 4! Savoieمنفرنسيحبرهو

أحدثهاالتيوبالانقساماتبمجادلاتهواشتهرعشرالرابعالقرنمنالثانيالنصف

الأحبارسلطةإذمنحهبفيناهلليفيمئيرربىجندهوقد،فرنساجماعاتبين

بالحرمانوهددسلطتهتحثفرنسافياليهودكليجعللكيسعىوقد،السامية

(سيميونربى)اسمهمعروفاَحبرأهددانهويقال،لسلطتهيخضعلممنكل

حبرمتيبنليوحناالتهديددائمكانكما،اخيهابنةمنيزوجهلمإذامركزهبفقد

الذيعملهمنمتيبنيوحناخلعحاولفقد،هلليفيمئيرمنبإيعازالأكبرفرنسا

وموسىوشيشتكريسكاسحسدايإلىيوحنافلجأ،رسمياًالتاجأقرهقدكان

غيرالتصرفأدانواكما،بشدةماريأئابن)شعياولامواناصروهالذيناللاوي

مناليهود)خراجأنالاتعرفلمالنزاعهذانتيجةأنرغمهلليفيلمئيرالشرعي

.(2)المنازعاتلهذهحدأوضعقديكونربمابقليلالنزاعهذابعدتمالذيفرنسا

وهوعشرالسابعالقرنفياللامعينالأحبارمنفهوأبراهامبنإشعياأما

حاييم(ورح1)ومؤلف8خوُرَعشولحان"مملا+16لم7نيثدشرحمؤلف

ويقول،1708سنةأمستردامفي"عروخشولحان"فتاوىعلىأسسهالذي

(؟)

(2)
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الىطريقهمفيكانواعندمامحترقينماتواقدوأسرتهأبراهامبناشعيا)ن3Fد*(

.(1)1723منةفلسطين

منأولوهوالمعروفينبولندااحبارمنوكان)سحقبنمناحم)شعياوهناك

فيكراكوفيماتوقد(أ+رب4+*رب+*!دينبيت)أبمنصبتولى

.(2)1599شةاغسطس

القرنأواخرفيعاشومفسر)يطاليتلموديفهو(إيليابنايثعيا)أما

عادةاليهيرمزوكان،أمهبكروكان،عشرالرابعوأوائلر!ئعالثالث

بنإشعياربيأي""!"ربأوهارون)شعياربيأيأ"*"+ب

وصمويلوالقضاة،1712سنةليبزيجفييشوعل!فرشروحاًكتبوقد،إيليا

شروحأولأنهاإلىهذهشروحهاهميةوترجع،وأيوب،الملوكسفرمنوأجزاء

فييستشهدوكان،الرمزميةالمجازيةالتفسيراتمنخاليةإيطاليافيصدرت

بنوأبراهام،حيوجوابنجناحابنمثلاليهودأشانيانحاةعنبالنقلشروحه

اليهودية.الديانةفيأخرىمؤلفاتوله،عزرا

حواليولدوقدالبارزينايطالياتلموديمن(ماليبناشعيا)كانكذلك

بنإشعياعاشوربما،1250منةحواليومات،فينسيافيوعاش1180سنة

الخمسةللأسفارشرحأهذا)شعياكتبوقد،المشرقفيالوقتبعضمالي

تأسستهذاماليبنلإشعياالأساسيةوالأهمية(رشي)علىتعليقاتمتضمنفا

.إيطاليا،3(فيالتلموديةالدراسةممثليابرزمنكانأنهحقيقةعلى

واحدمصدرمنيكونيكادف!نهالنبيإشعياعنالعربتراثفيوردماوأما

والمسعوديوالثعالبيوالنويريكالطبريالعربمؤرخيكتبفيالروايةلتشابه

بنيملك(4)(صديقه)الهقبضأنبعدأنه(2)المسعوديعنيرويالنويريفإن

(1)

.644ـهالسابقالمرجعنفى(2)

iص،الأدبفنونفيالأربنهاية:النويري(3) o -, i i?.

عزيا.هوهذاصديقهكانربما(4)
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ونبيهمبعضأبعضهمقتلحتىالملكوتنافسوااسرائيلبنيأمرفمرجاسراثيل

الىتعالىالهأوصذلكفعلوافلمامنهيقبلونولاإليهيرجعونلامعهماشعيا

وأنطقهلسانهعلىاثهأوصقامفلما،لسانكعلىأوحقومكفيقمأنإشعيا

شانيقصيريدأن*ان!فأنصتىأرضويا،اسمعيسماءيا:فقالبالوحي

وفضلهمبكرامتهوخصهم،لنفسهواصطنعهم،بنعمتهرباهمالذينإسرائيلبني

الخاطئةالأمةلهذهفويل،الضاثعةكالغنموهم،بالكرامةواستقبلهمعبادهعلى

الحماروان،فياتيهوطنهيذكرمماالبعيران،الخيرمنجاءهممايدرونلاالذين

الذيالمرجيذكرمماالثورن)و،فيراجعهعليهدغالذيالآرى)1(يذكرمما

."....يدرونلاالقومهؤلاءوان،فينتابهفيهيسمن

شعْبَه"أو""شعْيَةآباممالعرءكيالتراثفيوردإشعياءأنويلاحظ

ويروي"غريضبنم!عية"وهواليهودشعراءأحداسمفيوردكمابالسين

عاديا)2(.بنغريضبنالسموالحفيدهذاغريضبنسعيةأنالأغانيصاحب

آخرفيماتانهويقال،طويلاوعمرسعيةوأسلم"الأصفهانيويقول

اخاكانهذابالثينشعيةأنيرىثاكر)3(محمودالأستاذولكن.معاويةخلافة

المختلف"الىالخبرهذاأصلفيويحيلناعادياءبنغريضبنالسموال

.(والمؤتلف

عمرعنأخبرناكماموتهبعد)شعياعمرعنالقديمالعهديخبرناولم

.(6"الكاهنيهوياداععمرالقديمالعهدذكربل(5)زونبنيوشعوعمر(4)موسى

كانواذا،الزمانمنقرناًتجاوزأوقارب)شعياعمرأنالمرجحمنولكن

الدابة.عبس:الآري(1)

الكت.دارطبعة291ـه3صالأغاق:الأصفهانيالفرجأبو(2)

.3هاث!240ـهشاكرعمودتحقيق،الشعراءفحولطبقات:الجمجيملامبنمحمد(1`)

.34:7:لثنية(4)

.24:29:لرع(5)

.24:15:ثانأيام(6)
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علىذكرنافيماالاعتماديمكننافناtالاعمؤالىيشرلم)ضعيافيكعبواممنأحد

فيالنبويعملهبدأ)شعياأنالمعروتمناذالقديمالعهدفصوصمنوردعا

ملوكحكمسنواتتحديدفيالواضحالاختلاتورغميهوذاعزباملكوفاةصنة

حواليوهوعزباحكملنهابةنفرببيتاربخالىوصولالبمكنأنهالاام!رائبلبنى

ستعزيابنيوثامحكممدةأنالقديمالعهدفىالثابتومن..مق745م!نة

حكمومدة(2)كذلكسنةعشرةستيوثامبن،حازحكمومدة(؟)ةنسعرة

و،حازيوثامحكيمسنواتمجموعفيكونسنة"،وعثروننع،حازبنحزقيا

منأكثرمَنئيحكممنلثهدلم)شعياأنوففترض،شةوصتين)حدىوحزقيا

ثلاثعنتقللاعزيافيه!ماتالتيالسنةمعالمدةفتكون(،"الأقلعلىعام

اشعياكانف!ذا،منسيعهدفيموتهحتىالنبويةرسالتهاشعيابدأمندعامأوستين

عمرهتجاوزقديكونأنبدفلا،عمؤمنالأربعينفيوهوبرسالتهتكليفهبدأقد

مونه.عندعامملالة

مننستمتجأنويمكننا،الأفقواسةمثقفةشخصية،موصبنى)شعيا

نأقبلحياتهبدايةفيعمليكوندقأنهالىترجعثقافتهانرف!علانصوص

منكئيرأيزورأنالعملا!هبلهتسنىقدوانهالتجارةبمهنةالنبويبدورهيضطلع

حكممنذتجاريةعلاقاتمعهاكونثقدالمملكةكانتالتيالمجاورةوالأممالبلاد

وصفالبلادهذهمنكئيراًيصف)شعياأنهذافيالرأييقويومما،صليمان

الحربفيوتقاليدهموعاداتهمو!ناعاتهممجتمعاتهاوبأخلاقبهاعليم)نسان

عن.مق720سنةلمصرسنحريبغزوالىاشارتهبعديتحدثفهو،واللم

والأسلالقصبوتلفسواقيهافيمصرمياهجفاتمثلبمصرسيحيقالذيالدمار

عنكذلكوشحدثالنيلعلىمزرعةوكلالنيلحافةعلىالواقعةوالرياض

.\:27:ثانأيام(1)

(Y)28:ئانايام:\.

.\:29:ثانأيام(3)

القالمفامدمنكثيرأوصفتداضياأنمنىحكممنفليلغيرزفأ)ضياحضررعليدلومما(4،

وتفاءلوعافالنارفيانجهعبرمنىأنمن21:6:ثانملوكفيجاءتكامنىعهـدفىارقبت

.(2:5)،(8:19):ايثعباتارن8وتوابعجافاواسنخدام
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عنويتحدثالثاكيستخدمونالذينوأولئكالشصيستخدمونالذينالصئادين

الأبيضالكتاننسينيصناعةفييعملونالذينوعنالممشطبالكتانيعملونالذين

.(؟"(7:35)،(18:2)البردىقواربعنيتحدثكذلك(19:5-9)

انشبيهآشوركأسلوبحربهافيالمجاورةالأممأساليبجيداًيفهمأنهكما

يذكرالنساءزينةأدواتعننجد)علاناًكذلك،(r1،01:24)مصربأسلوب

والعصائبوالبراقعوالأساوروالحلقوالأهلةوالضفائرالخلاخيلإشعيامنها

والثيابالأنفوخزائموالخواتموالأحرازالشماماتوحناجروالمناطقوالسلاسل

وأنواعوالأزروالعمائموالقمصانوالمراياوالأكياسوالأرديةوالمعاطفالمزخرفة

.(24-18:3)والديباجالطيب

زراعتهاوطرقالنباتيةالمحاصيلمنشتىانواعبذكر)شعياينفردويكاد

الشونيزإن":ويقولوالشعيروالحنطةوالكمونكالضونيز"؟(L"Ixpواوحصادها

الشونيزيخبطبالقضيببلعلىالكَئونالعجلةبكرةتدارولا،بالنورجيدرسلا

.(5-181:4)،(28-28:23بالعصا)نِرمَكلاو

الأجنحةحفيفأرضبأنهااليهاأشارالتيأثيوياوشعبأرضيصفكذلك

منذمخوفشعب،وأجردطويلث!عبشعبهاوأن،الأنهارخرقتهاقدارضبأنها

شعبالماديينوأن"،(18:2،7)ودوسوثدةوبأمىقوةذوشعب،القدم

:17)بالذهبيُسرولابالفضةيعتدلا i r).

(3)باشانوبلوط،عالمرتفعأرزمنلبنانبهتشتهرماأهميذكرأنهكما

-3:216)تر!ثميشوسفن i)،12)أوفيروذهب: ir).

.(9:26)وأيوب)شعياعداْل)المقدسالكتابفيالبردىفواربذكريردلم(1)

وهو(28:25،27)فقط)صمياعد)لاْكلهالمقدصالكتابفيالرنبرنباتذكريردلم(2)

وبذر.اليافسونبناتشبيهةخيسيةأزهاروله!لاء،ة*3*4ة78:اللاتينيواسمهالثقيقةالفصيلةمننبات

05صالمقدمىالكتابقاموص)البركةحبةيس r).

بينالأردنشرقيتقعكعان(رضفيمقاطعةامموباثان،متريةأرضمعناهعبرياسمباشان(3،

ونث!ل(68:51مزمور)البلادتلكفيجبلمنباضانوسميت(21:33عدد)وجلصأدحرمونجبلي

.(104صالمقدسالكتابقاموس)أرضهابخصويةواثتهرتوالجولانحوران
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السياسيدوره

أنهمحتى،قويأارتباطاًالقديمالعالمفيوالدينالسياسةبينالارتباطكان

الذيالحوارفيواضحأذلكيبدو،لآلهتهاهزيمةالمدنهزيمةأنيعتقدونكانوا

منكلوبين،اورشليميحا!رالذيالآشوريالجيشقائدربشاقيداربين

معللتفاوضحزقياالملكمبعوثي،سافبنويو،خالكاتبوشبنهحلقيابنالياقيم

يغركملا":الشعبولبقيةربشاقيلهمقالالطرفينبينالحوارواثناء،رلاقي

،آشورملكيدمنأرضهواحدكلالأممآلهةأنقذهل،ينقذناالربقائلأحزفيا

كلمن،يديمنالسامرةانقذواهل،سفروايمآلهةأينوأرفادحماة،لهةأين

.يديمناورشليمالربينقذى!حيديمنارضهمأنقذالأراضيهذهآلهة

الشعبافهامفيمعناهدوليةمحالفاتفياسرائيلمملكةدخولوكان

كانالذيالحلفففي،الدولهذهآلهةوبين"يهوه"بينمحالفاتأنهامباثرة

يعنيذلككان،دمثقملكبنهددوبيناسابينأوصورملكوحيرامم!ليمانبين

المحالفاتهذهادخلتوبالتاليالأخرىالآلهةمستوىنفسعلىيهوهوضع

معسياسيحلففيتدخلاسرائيلكانتطمرةكلوفيالمحالفةالدولعبادات

يهوهمركزكانوبالتالىِ،الأضعفالشريكعادةاسرائيلوكان،مصرمعأوآشور

ن!فذلكعنغفلقدالشعبكانداذا(؟،الأقلمركزفيالأخرىالآلهةأمام

واحد،آنفيسياسيةدينيةاشعيارسالةكانتهناومن.هذاالىتنبهواالأنبياء

الأممآلهةمنبغيرهمساواتهورفض8يهوه"وحدانيةعنالدفاعمنطلقمن

الوثنية.الأخرى

.121ص1ص"المقدسالكتابتفسير8اليسون.لهـ.(1)
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حزقياعلىالشديدهجومهوكان،الأحلاتسياسةيعارض)شعياانبرى

الذيالحلفذلك،،شورضدمصرمعتحالفهمأجلمنوالساسةالدينورجال

أورشليم،ومحاصرةيهوذابمدنآشورألحقهالذيوالدمارالويلاتيهوذاعلىجر

الآشوريالقاثدربضاقيقولفيمصرمعحزقياتحالفمنآشورغضبةوتبدو

:،شورملكالعظيمالملكيقولهكذالحزقياقولوا5:اليهحزقيالمبعوثي

علىاتكلتفد)نك،عليئعصبتحتىتْلَكئامنعلىوالآن....

كفهفيدخلتعليهاأحدتوكأ)ذاالتيمصر،علىالمرضوضةالقصبةهذهعكاز

.(1)8عليهالمتوكلينلجميعمصرفرعونهكذا،وثقبتها

الذيالحلفذلككئيرأضايقهقد،وبيهوهبوطنهالثديداشعياايمانوكان

علىبالغةبقدرةيتمتعكاناشعياانالىبالإضافةهذا،مصرمعحزقياعقده

يعرفكانفقد،المختلفةالمواقفلنتاثجثاقبةورؤيةللأحداثالسياسيالتحليل

منالبلادعلىسيجرهوماالمصريالإسراثيليالحلفذلكعلىسيترتبما

الجلعلىوشتندونللمعونةمصرالىينزلونللذينويل":فيقولويلات

ينظرونولاجدأاقوياءلأنهمالفرسانوعلىكثيرةلأنهاالمركباتعلىويتوكلون

.(2)8الربيطلبونولااسراثيلقدوسالى

يدركالأحلافسياسةمنالسياسيةللخطورةمدركهانعلىعلاوةفهو

السياسةتلكالأحلاتسياسةجراءمنالدينيةالخطورةمدىعلىوينبهكذلك

وأما":فيقولالوثنيةالمحالفةالدول،لهةمركزمنأقلمركزفييهوهتجعلالتي

فيعثريدهبمدوالرب،روحلاجسدوخيلهم،آلهةلاأناسفهمالمصريون

.(r)"معاَكلاهماويفنسانالمعانوبمطالمع!ن

_ro)ثانملوك،(20-18:36))ضبا(1) rr: IA).

.261ص،2ب،المقدسالكتابري!فت"أليسون.ل.ـه(2)

.6-36:4:)شعيام3)

.\:31:)شعيا(4)

.3:31:اشعيا(5)
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لنالتيالذاتيةقوتهمعلىالاعتمادباهميةالمسئوليناقناعاشعياويحاول

منهيلتمسواانفعليهمحماي!همعلىالقادروحدهيهوهبانب!يمانهمالابهايشعروا

والسكونبالرجوع،اسرائيلقدوسالربالسيدقالهكذالأنهآالعونوحده

خيلعلىبللاوقلغ،تث!اءوافلم،قوتكمتكونوالطمأنينةبالهدوءتخلصون

.(؟)"طاردوكميسرعلذلكنركبسريعةخيلوعلى.تهربونلذلك،نهرب

حينالأفقضيقةدينيةعاطفةأوموقوتانفعالعنيصدر)شصيايكنولم

ماوعيفييدرك،الأفقواسعكانولكنه،السياسيةالمواقففيبرأيهيدلي

والأحداثالمواقففيتناولدروسهالتاريخمنيأخذ،دوليةأحداثمنحولهيدور

ومستقبلالنتائجإدراكمنيمكنه،دوليةأحداثمنحولهيدورلِماذكياًتناولأ

الأخصوعلىالتحالفسياسةعلىهجومهفيواضحأذلكويبدوالأحداث

الموحدة)سرائيلبنيمملكةتفتيتفيمصردوربعرففهو،مصرمعالتحالف

بينالقبليةالروحإحياءفيمصراستخدمتهاالتيالآلةهونباطبنيربعاموكان

الموحدةالمبلكةعهدفييشملهمولمتوحيدهمأمكنالذينإصرائيلبنياصباط

في،خذةمصرقوةأنكذلكاشعياويدرك،وسليمانداودعهدفيوبالذات

لممصرلأنالمكتسحةالصاعدةآشورقوةمنحمايتهمنستطيعولنالإضمحلال

لجوءكان)ذالشماليةإسرائيلمملكةحليفتهاعنالآشوريالدمارردتستطع

ضدمصرمعونةعلىالاعتمادالىالشماليةاصراثيلملوكآخر"أيلةبنهوشع"

شلمانصريدعلىالأبدإلىالشماليةاسرائيلمملكةزوالفيسبباًرو!ث،

ملك"سوا8الىرسلًاأرسللأنهخيانةهوثعفي،ثورملكووجد8:الآثموري

وحاصرهاالسامرةالىوصعد،الأرضكلعلىآشورملكفصعد...مصر

الىاسرائيلوسبىالسامرةآشورملكلهوثعأخذالتاسعةالسنةوفيسنينثلاث

.(2)(،شور

سوتمصرقوةعلىالاعتمادانفعرتالأحداثهذهويعييدركإشعياكان

مضىقديكنولم،الشمالفياسرائيللاقتهالذيالمصيرنفسإلىبيهوذايؤدي

.16-15:30:)شعيا(\"

.6-4:؟7:ثانملوك(2)

rVA
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كانماتحققوقد،وقادتهايهوذاشعبينساهحتىالسامرةسقوطعلىطويلوقت

تدميربعدالجنوبنحوسنحريببقيادةآشورجيوشتقدمتاذ)شعيايخشاه

هذااشعياصوروقد،أورشليموحاصرتشعبهاوسبتيهوذامدنوخربتالسامرة

غرباءتاكلهاأرضكم،بالنارمحرقةمدنكم،خربةبلادكم":بقولهالعدوان

كخيمة،كرمفيكمظلةصهيونابنةفبقيت،الغرباءكانقلابخربةوهيتدامكم

.(8-1:7)"محاصرةكمدينةمقثأةفي

انهاذالربعنوالبعدالغريبةالقوىعلىالاعتمادخطأ)شيالهميؤكدثم

"عمورهوشابهناسدوممثللصرناصغيرةبقيةلناأبقىالجنودربأن"لولا

لمدنإشعياوصفهالذيالخرابأسبابتحديدفيالباحثوناختلفوقد

همإشعياإليهمأشارالذينالأعداء)نقالمنفمنهم،السابقالنصفييهوذا

يكونهذاوعلى،رمليابنوفقحرصينبقيادةالإنراييالسوريالحلفجيوش

نأيرونوآخرون،آحاز)1(حكمفي.مق734سنةحواليفيالحادثةتاريخ

لأورشليموحصاره.مق711سنةسنحريببقيادةالأشوريونهمالأعداءهؤلاء

.يهوذا)3(مدنتدميربعد

كانالحادثةتاريخأنيرىهشheyneأنيذكر(3)"سميثآدمجورج"ولكن

1Vسنة Iحاصرالتيالغزوةغيرسرجونبقيادةالأشوريونبهاقامغزوةفي.مق

أورشليم.فيها

فيثقتهمالشعبوالىحزقياالىيعيدأناستطاع)شعيان!فحالأيوعلى

ويزولقائدهمويقتلالأشوريينجيوشسيضربالرببانأخبرهمحينيهوه

.15:37:ثانملوك(؟"

(2)

(?)

.207.S. R. Driver. An Intrldue. To the Lit. of the O.T. P

.617.G. A. Smith; Expositor' s Bible; Vol.11. P
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.(؟"أورشليمعنوالحصارالخطر

علىإشعياقدرةعنقلناهلماتاكيدأبالذاتالحادثةهذهفينرىولكنا

بدلاأشورأنمنيتاكدأنهذهقدرتهن!يجةاسمطاعفقدللأحداثالصحيحالتحليل

إلىنفوذهامدفيترغبزالتماالتيمصرمعلتحالفهدرسأحزقياتلقنأن

لأورشليم،ومحاصرتهيهوذالمدنسنحريببتخريبفعلاًذلكوحدثالمنطقة

بسرعةتسلمولمصمدتإذاأورشليمأنألركالوقتنفسفي)شعياولكن

كلتقدكانتالآشوريةالجيوشأناذالحصارهذاينتهيفسوتللعدو

يساعدأنشانهمنالجثثونمنالقتلىكثرةأنكماالسابقةالمعارككثرةمنقوتها

بينالطاعوننشرتالفئرانأنحدثوقدالجنودصفوفبينالأوبئةانتشارعلى

إلىعادقدسنحريبوكان.(2)جملةالوياءفحصدهمالآشوريالجيشصفوف

نأورغم.الخطرهذامنالبلادْتَصُلَخف،ابنائهيديعلىح!فهولقي،3)أرضه

نأإلا،للطبيعةخارقحدثبسببالقديمالعهدروايةفييبدوالخطرهذازوال

الىيهوذامنالآشوريينانسحابتعزوالآشوريةالنصوصتسجلهاروايةهناك

.(4)الأثيوبييناقتراب

.38-+:37:اضعيا(1)

ويثيرايقول(1)هاش433ص3صالفديمالأدنىوالثرقمصر:مبخاثيلنجيبأنظر(2)

ولمودروعهمقسيهمخيوطفقطعتالآضورينمعسكرالىفيراناأرملمصرملكأنالىهيرودوت

تقطيعفيلاولكندورللفيرانكانوربماذلكمنأبعدالأمركانربماولكن،الهربمنمحيصأيجدوا

."سنحربجنودينالطاعونوباءنثرفيى)نماالخبوط

نابدليلالقصرفيثورات)خماداجلمناو،بلالهالىوالأصرىالغنائملتوصيلعودتهكانتربما(3)

:rA:)شعيا.،ن!روخ8الههبيتفطوهوعودتهبعدقتلؤأبناء. rV

(t)صالقديمالأدفىوالثرقمصر:ميخائيلفجيبدكورr4هـ"i1،ميخائيلفجبالدكتورثرى

العقل.الىأقربالأخيرةالروايةأن
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حافيأفساروأثيوبيابمصرسيحلالذيالقضاءتمثلفي)شعياأمعنلقد

.(5-20:3)مصرمحالفةفيالراغبونأولئكيعتبرحتىسنواتثلاثعارياَ

سياسةفيكبيرأثرذاكانحزقياالملكعصرفياشعيااننقولأنونستطيع

فيلهمسشارأاشعيامناتخذحزقياأنالواضحومنوالخارجيةالداخليةالمملكة

،الأزماتفيالتصرتعلىوقدرتهتصرفهوحسنرأيهسدادفيلثقفامرهمنك!ير

ينويهطأدركفقدبهمالمحيطةالقوىأطماعمدىتمامأيدرككان)شعياأنكما

وهدايارساثليحملوفدأحزقياالىأرسلحينبابلملك(بلادانمردوخ)

علىالبابليالوفدأطلعقدحزقياأناشعياعرفولما،مرضهمنشفاثهبمناسبة

وعنفاشعياثار،مملكتهوفيبيففيشيءوكلوسلاحهوخزائنهقصرهأسرار

نابهأرادبابلملكعيونمنعينالوفدهذاأنلهوبينالغفلةهذهعلىحزقيا

شيءكلعلىاستولىالفرصةوافتإذاحتىالمملكةأسرارعنشيءكليعرت

.(1)بابلملكقصرفيخصياناسيكونونالأبناءحتى

تأثيرتحتواتعأكانمصرمعتحالفهمحاولةفيحزقياأنالواضحومن

كانالذي"شبنا"رأسهموعلى،)شعيا"2(استشارةدونالقصرفيحاشيتهبعض

أصدقاءمنواحدشبناأن(3،"دريفر)ويرجح،الملكيللقصرمديروظيفةيشغل

ف!نناحسنةتكنلم)ضعياوبينشبنابينالعلاقةأنالترجيحهذايقويومما،مصر

بالخيانةويصمهوظيفتهمنبطردهاياهمهددأعنيفةبلهجةشبنايخاطب)ثعيانجد

شتولا."ثبنا"منصببأناشعيايصرحثم8سيدكبيتخزييا"لهيقولاذ

حادثويبدوان،(4"الياقيمالىوالمملكةالقصرثقةوتتحول8حلقيابنالياقيم"

39:8:)ضيا(؟) - I.

ولي!!يهباوسيكون،منيولي!رأيأيجرونأنهمحتى،الربيقولالمتمردينللبنينويل5(2)

حصنالىليلتجثوافريألواولممصرالىلينزلوايذهبونالذين،خيةعلىخطئةليزيدوا،بروحي

.29:15كذلكوقارن.(2-؟:30:اشعيا.،مصربظل!لخموافرعون

(S.R. Driver; An Introduc. to the Lit. of the O.T. P.218. (r

.25-22:15:اشيا(4"

I"
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عندلأنه،أورشليمحصارقبلكانمحلهالياقيمو)حلالمنصبهمنشبناخلع

فيشبناويبدوشبنامنهطردالذيالمنصبفيالياقيميظهرلأورشليم،شورحصار

وشبناالبيتعلىالذيحلقيابنالياقيماليهفخرج"كاتبوظيفةمنأقلوظيفة

.(3:36)"المسجل،ماتبنوير،خالكاتب

معالتعاملالىالاتجاهأجلمن)شعياغضبةيسجلكلهالثلاثونوالإصحاح

،؟"المشروعبفشل)شعياتنبأوقد،المعاهدة)تمامبقصدسفارةدانجازمصر

عنعاجزةمماطلة،الوعودبتقديمتتفاخرفهيمصرفيبصراحةرأيهويقول

انظرقصرنتيجةبالثعبستحيقالتيالرهيبةالنتائجيبينثم،بهتعدماتحقيق

فتصيرالربعنرأيهمليكتموايتعمقونالذين"(17-8)الشعبلقادةالسياسي

اضعيايكنولم.(29:15)"يعرفناومنيبصرنامنويقولونالظلمةفيأعمالهم

لاغريبةأمةأيمعالتحالفضدسياستهكانتبلبخاصةمصرمعالتحالفضد

مناطقعنبعيدأوطنهاستقلالعلىحريصأكانأنهكما،واحدأالهاًبيهوهتؤمن

يريدكانالذيالإفرايميالسوريالحلفمنموقفهفيذلكيتمثل،النفوذ

آنذاك،حازالملكجانبالىاشعياوقفوقد،شورضدحلفهمافييهرذااحتواء

فبالرغمالحلفالىالانضماملرفضهب!سقاطهالإفرايميةالسوريةالقوةهددتهحين

المعاديةالقوةضدجانبهالىوقفأنهالاالدينيلانحرافهلآحازإشعياكراهيةمن

"يشوبشتار"وابنهاشعياليخرجالأحلافسياسةفيبيهوذاالزجتريدالتي

القوةتلكمنالمرتجفقل!ويقويويطمئنهالعلياالبركةقناةعندبآحازليلتقي

بحمؤالشعلتينهاتينأجلمنقلبكيضعفرلاتخفلا"لهويقولالمهددة

السوريالحلفاشعيايهاجمثم،(4:7)"رملياوابنوآرامرصينغضب

وستينخمسمدةوفي،رصيندمشقورأس،دثقآرامرأسلأن"الانرايي

ابنالسامرةورأسال!مامرةافرايمورأس،شعبأيكونلاحتى،افرايمينكسرسنة

(،2)"تامنوافلاتؤشوالمانرمليا 9 8 V)

.4-3:35:)ف!عبا(1)

.12-8:9:)ضياكذلك)2(نارن

rrr
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الىإشعياجذبالذيالحدثهوالإفرايميالسوريالحلفهذاوكان

آحازقلبليطمثنابنهمع)شعياإسراعوكان،للمملكةالسياسيةالحياةقلب

،العدوانلردآشورمعالتحالفضرورةبعدمآحازليقغعمنهمحاولةهوانما

نيرثقلتحتيهوذارقبةعلىسيطبقلأنه،آشورمنالعونطلبمنتحذيرهوأعلن

رغمولكن،وقتيإنقاذمقابلأبديةعبوديةالشعبعلىوسيجلبالعاتيةالقوةتلك

منآحازخوفشدةفإن،بآشورارتاطأيلمنعإيضعيابذلهاالتيالمحاولات

)صعد،وابنكعبدكأنا"قائلًاآشورملكفلاشرتغلاتيتذللجعلهأعدائه

:ثانملوك)"ضديالقائمينإسراثيلملكوقبضةآرامملكقبضةمنوأنقذني

16:7).

القوتينمنلأيالخضوعذلعنشعبهيبعدأنطاقققدريحاولإشعياوكان

يهوذاإنقاذفيالوحيدالأملانووجد،آشوروقوةمصرقوة،آنذاكالمتطاحنتين

فيالمسئوليةيتحملأنقدرهلهشاءوقد،(؟"الأممعنبالبعدتمسكهافييكمن

البحردولكلعلىسلطانهاوانبساطوغطرستهاالآشوريةالمملكةعظمةعصر

حكمبدايةعزياحتىوفاةمنذيهوذامملكةحكمفترةكانتفقد،و)سرائيلالأبيض

وسرجونالخاصوشلمانصرالرابعفلاسرتغلاتحكمفترةفيالزمنتقابلمنسي

النبوي)شعياعملامتدوقد،الآشوريةللقوةفترةأزهىحكاموهم،وسنحريب

والمستوىالدينيالمستوىعلىبالهينةليستمهمفجعلمماالفترةهذهطوال

بعملهممتازةنبويةشخصيةاليهودالمفكرينأحدوصفهكماكانفقد،الشاسي

شريعةتطوروعلىأمتهفيالسياسيةالحياةمسيرةعلىالعظيموتأثيره،النبوي

.(2)ةدعأجيالمدىعلىالوطنيةالحياةمصدركانتالتيالنبوة

يخشىالملوكمعيكنولموجرأةحماسفيرسالفيؤديإشعياظلوقد

(1)

.1ـه(2)

.260.W. O.E. Oesterly & T. H. Robinson; An Introduc. to the Books of the O. T., P
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يرويإذلجاتهالأليمةالنهايةوضعفيسببأالجرأةهذهتكونوقد،(1)لاثملومة

ويعتقد،بالمنشار)2(نشراًقتلهقدفنَسْيالوثنيالشريرالملكأناليهوديالتقليد

إشعيادميكونفقدولذا،الجديد)3(العهدفيذلكإلى)شارةهناكأنالبعض

حتىجداًكثيرأبرئادمأي!َنَمأيضاًوسفك"مَن!يسفكهاالتيالكثيرةالدماءمن

.(4)"الجانبالىالجانبمنأورشليمملأ

فرغولما"قولهإشعياموتفيالثعلبيإسحقأبيعنالنويريروىوقد

فيها،فدخلشجرةلهفانفلقتمنهمفهربليقتلوهعليهعدوامقالتهمنشعيانبيهم

وسطهافيالمنشارفوضعواإياهافاراهمثوبهمنبهدبةفأخذالشيطانفادركه

.(5)"...وسطهافيوقطعوهقطعوهاحتىفنشروها

فيبكاكا"اصمصد!ب"!را!لأ!اخذذأر!لأ)

ؤأؤترمرفئجثمانخمال!

ءط

مرجهـ

(1).259.W. O.E. Oesterly & T. H. Robinson; An Introduc. To the Books of the O.T., P

.hحا،82ـهالمقدسالكتابtسقام:الملكعدبطرسدكور(2) F. Pfeiffer; The Wycliffe Bib

.605.Comm.. P

.11:37:العبردنالىرمالة(3)

(f)21:16:ثانملوك.

149ـه14ص:الأدبقونفيالأربنهاية:النريريالدينشهاب(5)
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الثانيالفصل

اليهوديةالعقيدةاسس

السفرفيتمثلتكما

حديثهمعندالباحئونبهايستشهدالتيالهامةالنبويةالأسفارمنإشعياسفر

منكلعنداعتبارهالهاالدينيةالسفرقيمةأنكما،وأصولهااليهوديةالديانةعن

.السواءعلىواليهودالمسيحيين

واليهود،السلامعليهعيسىبالمسيحالبشاراتأهمفيهيرونفالص!يحيون

.(؟)صلواتهمبركاتفيآياتهمنكئيرأيستعملون

يوموفكرةالمخلصالمسيحفكرةإشعياءسفرفيالدينيةالأفكارأهمومن

كماواضحجديدبشكلإشعياسفرفيبرزتالتيوالوحدانيةالربوتداسةالرب

تلاهم.ومنوميخاوهوشع(2)عاموسمثلالأنبياءمنمعاصريهعندبررْت

إشعيا:سفرفييهوه(1)

بقيادةفلسطينإلىمصرمنطريقهمفيالبرانيينأنالمؤرخونيروى

فيمااصبحالعربيةالجزيرةشمالفي!حراويعربيإلهعبادةإلىتعرفواموسى

إسرائيل.إلهيهوهإلههمبعد

بالنقمةيرضىإلهاًوكانترحالهمفيمعهمينقلونهاخيمةفييهوهمقاموكان

ماشيتهم.أبكارمنذبائحلهيقدمواأنمنهميتطلبوكان،القسوةحدإلىوالثأر

.177-175ص:الإسراثيليالدينيالفكر:ظاظاحسندكتور(1)

.89ـه،الأدنىالثرقتاريخموجز:حتيفيليبدكتور(2)

rri
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يتصفمنزهإلهالىكليأاستحالالعبرانيينالأنبياءأيديعلىالإلههذاولكن

الإلهبعدفيماحب!أفشاملعالميالهالىمقامهوارتفع،والعدلوالبربالرحمة

فقد،اليقينوجهعلىمعنىلهيعرففلا(1)(يهوه)الإلهاسمعنوأما.الواحد

هو)معناهبانآخرونوفسره،(يكونالذيهو)معناهبأنالعلماءبعضفسره

.(2"اذهغيرأخرىقفسيراتوهناك،الخالقهوأيالجيمبكسر(يوجدالذي

نفوصفيعنيفةبهزةأصيبتتديهوههوواحدبإلهالإيمانعقيدةوكانت

ذاتكنعانأرضالخصبةفلسطينأرضفياستقرواأنبعدلأنهمذلك،العبريين

عمنوانفصالعزلةحياةأمرهمأولعاشوا،القديمةوالمدنيةالعريقةالحضارة

وعقليةالصحراويةاليهودعقلية،العقليتينبينشاسعالبونلأن،بهميحيط

مرورمعلكن،العقيدتينبينشاسعأالفرقكانوبالتالي،الحضريةالكنعانيين

فأخذوا،الأصليينالبلادبسكانويمتزجونعزلتهممنيخرجوناليهودأخذالزمن

وإن،الخصوبةاله(بعل)أمثالالمعبوداتبعض،أخذوهماجانبإلىعحهم

وطنولكن،أعدائهمالهعبادةويعتنقوا(يهوه)يتركواأنعليهمعزقدكان

يتناسبإلهتقدب!الىاضطرهموحاصلاتهبتربتهالغنيالجديدالإسرائيليين

صفاتعليهوخلعوابيهوهواحتفظواوالحديثالقديمبينفوفقوا،الجديدةوالبيئة

ومنوالنسلالخصوبةإلهبلوحسبالحربإلهليص(يهوه)وأصبح،(بعل)

علىاليدكوضعراقيةأمةوأخلاقتتفقلامزريةبهايعبدالتيالطقوسكانتهنا

)ني:فقال،مصرمنإسرائيلبنياخرجوحتىفرعونالىأذهبحتىأنافمن،دهموسفقال"(1)

ف!ذاإليكمارسلنيآباثكماله:لهموأتولاصائيلبنيالى،فىأناها،دثهموصفقال،معكساكون

أشر)هيه)لإبرب+*ليها+يير*+:لموصالهفقال،لهماتولفماذااممهماليقالوا

ققولهكذا:لموصايضأاللُهوقالإليكمأرسلي()ب))سراثيللبنيتقولهكذا:وقال،()هيه

إلى.اصيهذا،اليكمارسلنييعقوب!اله)محقوالهابراهيمإلهآبائكماله(يهوه)اسرائيللبي

10_3:11:خروج،الخ...جيلبعدجلأذكريوهذا،الأبد

الدكتورالكتابقرجمتعليقكذلكوافظر148ـهالقدبمةالاميةالحضارات:.موسكاتيص(2)

.286-284ـهبكريعقوبالسيد
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.(1)الغايةوتتحققالقسميحلحتى،بهيقسمأنأحدأراد)ذاالتناسلعضو

فييقعماكثيرأالملكيةأنبياءظهورقبلاليهوديالفكرفييهوهكانكذلك

منحازمدمرقاسالهأنهكماالسرقةْ)3(علىيحضوهو،(2)يندمثمالخطا

بيوتهميميزواأن)سراثيلبنيمنطلبأنهبدليلشيءبكلعالمغيروهو(4)لشعبه

.(ْ"عليهمالضرباتانزالفييخطىءلاحتىالمضحاةالكباشبدماء

عدةفيمرقدالههمبأخلاقيختصفيماالعبرانيينتصورأننجدكذلك

تحطمكانتالتيالطبييالههمبقوةمبتهجينفيهكانواالذيالوقتمنذمراحل

.رحسما)6(باراالإلهلصورالىوصلواأنإلىولذبحهمالكثعانم!ن

انبياءوبالذاتالأنبياءجهودنتيجةقلناكماالمرحلةهذهإلىوصولهموكان

)ثعياأفكارتخطيطفيالسائدةالفكرة)نحيث،إشعيا،7(مقدمتهموفيالأزمة

.(8)القداسةفكرةهي

.11،12صوتحليلعرضاتوراة:عليحينفؤاددكتور(؟)

.15:10:أولصمويل،14:32:خروخ(2)

الدكتورالكتابمترجمتعليقكذلكوانظر148صالقديمةالساميةالحضارات:.موسكاتيس(3)

.286-284ـهبكريعقوبالسيد

.91612صوتحليلعرضالترراة:علىحسنينفئاددكور(4)

.15:10:أولصمويل،14:32:خروج(5)

.22:3:خروخ(6)

10:20-6:تثنية،12:12:خروج(7) ، 1 :V؟.

.155ـهيةاليهو،1ب:الأديانمقارنة:علبيأحمدالدكتوروانظر،V:12:خروج(8)

.rVهـ8حنسليمدكتورنرجمة(الضسبرفجر):برستدهـ..ج(9)

الدينية.الوجهةمنكلهالسفرعنهناالحديث(2)

.26.W.O.E. Oesterly & Robinson; An Introduc. to the Books of the O. T., P
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سة:القدا

)شعيانبوةعليهانهضتالتيالهامةالأفكارمناشعياسفرفيالقداسةفكرة

قدوسقدومىقدوسوقال،ذاكنادىهذا"يقولالسفرمنالسادسفالإصحاح

تلكالقداسةنبيهواشعيا)نالباحثونقالولذلك،(3:6)،الجنودرب

.(1""اًليلذتوواحتراماًتواضعفاالإنسانمنتتطلبالتىالقداسة

فيالقداسةكانتوانالقداسةفكرةعلىالسفرقسيمنكلاشتملوقد

بل)فيهايعبدالتيالأماكنوبينيهوهبينمثشركةقداسةالسفرمنالأولالقسم

.(10:20)(بالحق)سراثيلقدوسالربعلىي!وكلون

استهانوامنعلىغاضبالسفرمنالأولالق!مفي)سراثيلقدوسأنكما

الجاحدينأولئكتحرقناراًإسرائيلقدوسولصير(1:4)شريعتهوتركوابه

(17:10).

ولاأعيادولاصلاةولابخورولامحرتةولابأضحيةيكونلاالربوتقديس

والأمرالث!رفعلعنوالكفوالنقاءبالطهارةيكونو)نما،الطقوسمننوعأي

المنكر.عنوالنهيبالمعروف

والصلاحالعدلتتطلب(39-1)السفرمنالأولالقسمفيفالقداسة

(5:16)يهوهي!قدسالطيبوبالعمل،الانسانفيخلقأوالاستقامةوالرحمة

صدمةحجروهو،ورهبتهمشعبهخشيةهولأنه(29:23)واجبةوخيته

.(13:8،14)عثرةوصخرة

مثليباركهاأوفيهايحلالتيالأماكنعلىقنسحباشعياعندوالقدامة

(27:13)قهرتهالتيالأمممنعائداًاليهوديثتاتعليهيجتمعحينصهيونجبل

فيهايعبرلاالمقدسةالطريقلهايقالوطريقسكةهناكوتكون،(13:57)و

.(52:1)،(8:35)نجس

(1).260.Briggs, Caird, Micklem; The Shorter Oxford Bible, P
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والسنديانالسرو،لبنانمجداليهلق!تيالمضايقونداسهالذيوالمقدس

.(13:60)رجليهوموضعالربمقدسمكانلزينة

الىاتجهوقدال!ثمعبرأواأنبعديهوهقداسةعلىالأزمةانبياءألحوقد

والآرامية،والبابليةوالآشوريةالمصريةالآلهة،الوثنيةالأممآلهةوعبادةبالهالشرك

بذورهاألقىلام!ثلافيالمملكتينكلتافيورصختتأ!سستقدكانتوالتي

فيجذورهاوضربتوترعرعتكبرتحتىخلفوهمنوتعهدهانياطبنيربعام

وايزابيل.،خابأسرةعهدعلىالمملكة

البابليالسبياكتسحهاحتىيهوذامنالوثنيةتنقطعفلمالجنوبفياما

كانيستجدملككلأنالجنوبفيالملكيالنظامعنالحديثفيرأينافكما

..تطعها.بعدتنموماسرعانولكنهاوالأوثانالسواريازالةيحاول

)!سقطقديربأنهنفسهعنيعلن،موصبناشعياعهدفييهوهكانولذلك

ربالسيديقولالذلكخصومهمنمنتقمعزيزوهو،(10:34)بقديعلبنان

.(1:24)(أعدائيمنوأنتقمخصمائيمنأستريحانيآهاسراثيلعزيزالجنود

(13:3)وخصومةمحاكمةفيورؤسائهمشعبهشوخمعيدخلوهو

(9:14)والأملوالنخلوالذنبالرأس)سرائيلمنواحديومفييقطعغضوب

.(9013ول

الملوكوشقطالذخائروينهب،التخومينقلالذيالبطلالقويوهو

.(6،ه:34)ميفهبهيملأللدمالمتعطشوهو(10:13)

(01:13)وفييمحكيملأنهأحدبهيغررأنيستطيعلاهذاجانبالىوهو

الجنو.رب"حربالهالأولاثعيافيويهوه

(1:9)،(12:2)،(3:5،9،16،24)،(3:6،5)،

(13:8،18)،(7:9،"11،1f ، t: 13 ) ، ( 26 : 10 ) ، () q)،

(14:22،23،24،27)،(17:3)،(18:7)،(19:12،16،

17،18،20،25)،(22:14،25)،(23:9)،(24:23)،
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(25:6)،(8:5،29)،(29:6)،(31:4،5)،(37:32)،

(39:5).

فيالاالجنودرببانهيهوهصفةفيهتردفلمالسفرمنالثانيالقسمأما

،(2:48)،(4:47)،(13:45)،(6:44)تليلةمواضع

(15:51)،(5:54).

الوحدانيةفكرةببروز(66:40)السفرمنالثاننالق!حيتميزكذلك

.(44:6)يناديمثلهومنغيرهالهولاوالأخرالأولفهو،(؟،جديدةبصورة

ويديالآخروأناالأولأنا":السماءورافعالأرضباسطكذلكوهو

،48:12)8معاًفيقفنأدعوهنوأنا،السمواتنشرتويمينيالأرضامس!ت

(غيريإلهيوجدهل)شيءعلمهعنيخفىلاالذيالواحدوهو،(13

الأبد"ساكنالمرتفعالعليقالهكذالأنه"الأبديالعليوهو،(8:44)

:513)تنقطعلاأبديةعلامةاسمللربويكون(57:15) o).

العدلمحبالربأنالأني"،الظلمويبغضالعدليحبعادلوهو

الأبناءفيالأباءذنوبيفتقدلاأنهعدلهومن(61:7)8بالظلمالمختلسمبغض

والآخرالأولوهو(ه:20خروج)فيكانكماوالرابعالثالثالجيلحتى

.W.E!ل!ل!ويمول(1) oo114:منالرابعالجزءفى.The Clarendon Bible; P:نؤكدأننستطغلا

للعالم،بالنبةيهؤعلاقةعنيتحدثأنه)شعيافيالجديدولكن،موحدعبريأولكان)ضياأن

8صالأدشالثرقتاريخموجز)حتيفيلبولكتنمباثرةعالعيةعلاقةفهي O)عاموسالنىانيرى

الهأ(يهؤ)تصورلأنهالنظريالتوحيدالىالفكرتاريخفيداعةأولكان(.مق750مةحوالي)

يخمأحمدالدكورويرد،(24-7،5:21-9:5:عاموس)وحدهالإصراثيللاالئعربلجمبع

عليهالخيل)براهيمإن5:قاثلأحتيفيليبزعمعلى،(173ـهالتاريخفيوايهودالعرب)صوسة

مجرىمنلنايبدووالذي،شة1150بحواليعاموصقبلايم.قعرالتامعالقرنفىظهرالسلام

البادةنفىالىتدعوالتيإخناتونوحدانيةمنالعمدةبهذهأخذعاموسأنهوالتاريخيةالأحداث

.8وجماعتهموصاعتنقهاقدكانوالتي
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-Yr:19)الشاملالعاليالربوهو.(46:4)والخافضوالرافع(41:4)

وذوالأرضالسمواتخلقفيالتفكرإلىيدعو،؟"الشبيهعنمنزهقدوس،(25

فبمن8العقولبعلمهتحيطولاالضعفاءيعين،الإعياءولاالكلاليدركهلاالقدرة

خلقمنوانظرواعيونكمالعلاءالى)رفعوا،القدوسيقولفأسا!لهتشبهونني

شديدوكونه،القوةلكثرةباسماءكلهايدعوجندهابعدديخرجالذيمن،هذه

خالقالرب،الدهراله،تسمعلمأمعرفتأما....أحديفقدلاالقدرة

،قدرةالمعصيعطي،فحصفهمهعنولشيعياولايكللا،الأرضأطرات

.(46:5)،(29-4:18،25.)8شدةيكثرالقوةولعديم

الثاني:)ضعيانيواسرائيليهؤ

الرحيمفهوالثانيإشعيافيكذلكجديدةصورةفياشعياعنديهوهيظهر

حضنهوفي،الحملانيجمعبذراعه،قطيعهيرعى)كراعشعبهيرعىالذي

.(40:11)(المرضعاتويقوديحملها

هذاأنالالأعدائهافربسةإسرائيلأسلمالذيهو(يهوه)أنمنوبالرغم

للأبدغضبهفليسغيهامنتفيقحتىلهادرسولكنهالأبدالىلإضاعتهايكنلم

المياهفياجتزتإذا"تخافألاوعليهامعهاولكنه،(51:16)إسراثيلعلى

لاواللهيب،تلاعفلاالنارفيمشيتإذا،تغمرفلاالأنهاروفي،معكفأنا

.(r-43:2)"ومخلصكالهكالربأنالأنييحرقك

الربانالأني،يقولبلشعبهيهددولايتوعدلاالثاني)شعيافيويهوه

،ه:43)،(41:13)أعينكأنا،تخفلالكالقائلبيمينكالممسكالهك

26 ، 25 ، 23: 49 ( ، ) 16 - 14 : 49 ( ، i n).

.W.Eابداهاجميلةملحوظةوهنا(1) ofthouth114115في.The Cla e donBible; 70)70 P. Pيقول:

وقولأم!تقلأشعبهكانحيثفل!طينفيكانالذيالربأناليهوديةالديانةتاريخفاقضات)حدىانها

حوللاالذينالعبيدمنمجموعةنفهثمبهحيثبابلفىاصغثم،الأممأرباببينواحدأفقطكان

.،العالميالبمدلرالواحدبهؤأعغلهؤولالهم
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مخبرأناوالحديثاتأتتقدالأولياتهوذا)وبالآخرينبالأولينالعليموهو

.(42:9)،بهاأعلمكم.تنتانقبلبها

.(23:25)التوبوقابلالذنبغافروهو

علاقتهفي(يهوه)صورةالسفرمنالثانيالقسمفيجديدةصورةوتبرز

أجلمنهجرهاانبعدمطلقتهالىالعائدالزوجويظهر،إسراثيلمعالجديدة

أبنائها:أثام

منهومنأو،طلقتهاالتيأمكمطلاقكتابأين:الربقالهكذا"

ذنوبكمأجلومن،بعثكمقد،ثامكمأجلمنذاهو،)ياكمبعثهالذيغرمائي

.(50:1)"أمكمطلقت

وعارصباهاخزيتنسىسيجعلهابأنهيطمثنها،اسرائيلمطلقتهيخاطبثم

الهإسرائيلقدوسوولئك،اسمهالجنودرب،هوصانعكبعلك"لأن:ترملها

،الربدعاك،الروحومحزونةمهجورةكامرأة،لأنه،يدعىالأرضكل

سأجمعكعظيمةوبمراحم،تركتكلحيظة،اليكقالرزلت)ذا،الصباوكزوجة

وليكتال،أرحمكأبديوبإحسان،لحظةعنكوجهيحجبتالغضببفيضان

.(8-5:54)"الرب

اسرائيل:عروسهالىبزفافهيفرحعريسصورةفييهوهيظهرثم

َنْيَعْدُتبل،موحشةلأرضكبعديقالولا،مهجورةبعدلكيقاللا"

بعل،ذاتتصيروأرضك،بكيُسَرالربلأن،ةلوُعَبتدعىوأرضكحفصيبة

يفرحبالعروسالعريسوكفرح،بنوكيتزوجك،عذراءالشابيتزوجكمالأنه

.(5-62:4)"الهكبك

:والغناءبالفرحلهاياذنثم

لأنتمخصلمالتيأيتهابالترنمأشيدي،تلدلمالتيالعاترأيتهاترني"

.(54:1)"الربقالالبلذاتبنيمنأكثرالمستوخ!ةبني

تلكأورشليمأنإلىلثرالآيةهذهأنيفيدماالجديدالعهدفيوردوقد
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أمناهيالتيأورشليموأما":المسيحيينامهيإنمابعلغيرمنولدتالتي

رسالة)"...تلدلمالتيالعاقرأيتها)فرحيمكتوبلأنه،حرةفهيجميعاً

كلمةاليومالمسيحيونيذكرحينلذلك،(27-4:26:غلاطيةأهلإلىبولس

إسرائيلفييفكرونلاالمقدسكتابهموتراءاتوأدعيتهمكتبهمفي(اسرائيل)

التياليومالمسيحيةالكيسةوهويعتقدونكماالحقيقيإسرائيلفيبلالحالية

وبينالهبينالأبويةالصلةقطعالذيالمسيحمجيءفيومواثيقهالهعهودورثت

قديمة،أسطورةالمسيحيةعندالمختارالشعبفكرةوأصبحت،القديم)سرائيل

.(1"التاريخوابطلهاالزمنعليهاعفا

البعث:فكرة(2)

مؤرخيأحدويقولالآخرواليومالبعثذكرمنالقديمالعهداسفارخلت

ولاالبعثذكرفيهاولا،الآخرةالدارولاالقيامةذكرالتوراةفيوليس"،2،العرب

الطاعةعلىفيجزون،الدنيافيمعجلهوانمافيهاجزاءوكل،النارولاالجنة

والمعصيةالكفرعلىويجزون،الرزقوسعةالعمروطولالأعداءعلىبالنصر

."...القطرومنعبالموت

معظمخلافعلىواليهؤ":(3)نفسهالغرضفيلوبونجوستافويقول

مكانفيكثيبةراحةسوىوراءهيبصرونلالماالموتيخثمونكانواالشرقيين

مظلمسفليعالمالظلالتحفهعالمعنغامضةفكرةاليهودراودتفقد"مظلم

سلطانعنخارجاًالمظلمالعالمهذاوكان،الهاويةاو،(4)(شيول)عل!اطلقوا

.167-.0،العالمأديان:صيدجبالقس(1)

الفداأبيتاريخعننقلأ218!،والأديانالعفاثدفي:الحيثيجابرمحمدالدفىرأنظر(2)

.7Aص

.57ـهزعيترعادلترجمة:الأولىالحضاراتتارفيفياليهود:لولونجوستات(3)

؟ص،القديمةالحضاراتناريخفيمقدمة:بالبابينهذافيالعبريينتأثرفيباقرطهرأيأنظر(4،

.234ص
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وشئونه.العالمبهذاالاهتمامعلىامرائيلدينواقتصر(؟"يهوه

حزنبالدمملطخأيوسفبقميصأبيهميعقوبالىيوسف)خوةجاءفحين

ابغيإلىأنزل)ني":وقاليتعزىانفأبىيعزونهأبناؤهوقامئيابهومزقيعقوب

.(37:35تكوين)8أبوهعليهوبكىالهاويةناثماًالى

ماوكلوابتلعتهمفاهاالأرضوفتحتبدعةالربابتدعإنولكن8:وجاء

تكوين)."بالربازدرواقدالقومهؤلاءانتعلمونالهاويةالىأحياءفهبطوالهم

16:30).

في.ذكركالموتفيليسلأنه":بالربالإنسانصلةتنقطعالهاويةوفي

علىيقضيبانسليمانابنهداودويوصي،(ه:6مزمور)"يحمدكمنالهاوية

ملوك)"الهاويةالىبسلامتنحدرشيبتهتاعولا..Iهلفيقولصرويةبنيؤاب

.(2:6اول

أنهاعلىالهاويةذكرمنالمقدسالكتابأسفارمنسفريخلويكادولا

.بعدهحياةلاالذيالعدم

وسعتقدفالهاوية،مواضععدةفي)شعياسفرفيالمعنىبهذاذكرتوقد

ويكونالرممفيهاتفترشسفليعالموهي،(5:14)حدبلافاهاوفغرتنفصها

.(11-14:9)والملوكالعظماءالجميعتبتلغوهيفيهايحللمنغطاءالدود

عهدأعقدناقدقلتملأنكم"الهاويةالىذهبماتفمنللموتمرادفةوهي

يثبتولاالموتمععهدكمويمحي..الهاويةمعميثاقأوصنع!نا،الموتمع

.(28:15،18)،الهاويةمعميثاقكم

عزفيقلتأنا"مرضهمنوشفيمرضاذيهوذاملكحزقياالملكويقول

.(38:10)"سنيبقيةأعدمتقد،الهاويةأبوابالىاذهبأيامي

سفرفيوردتقداليهوديةالديانةفيالبعثالى)شارةأولن!فهذاومع

.182-،العالماديان:صيدحبب(1)
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سكانياترنموا،استيقظوا،الجثثتقومأمواتكتحيا"يقولحينبوضوحإشعيا

.(1q:Y1)،"التراب

توله:فيوالنشورالبعثإلىالإشارةوردتكذلك

الأرضوملوكالعلاءفيالعلاءجنديطالبالربأناليومذلكفيويكون"

بعدثمحبسفيعليهمويغلق،سجنفيكأساريجمعاويجمعونالأرضعلى

.(24:21،22)"....يتعهدونكثيرةايام

منوكثيرون"دانيالفيالبعثيومالىصريحةاشارةوردتكذلك

العارالىوهؤلاءالأبديةالحياةالىهؤلاء،يستيقظونالأرضترابفيالراقدين

.(21:2دانيال)"الأبديراءللاز

قيامةعقيدةقبولالىالقوماضطرالدينتطورمنالأخيرةالأطواروفي

التطورهذافيالأئربعفسالفرسلدينكانولئن،الموتبعدوالحياةالأموات

عواملالىمردهاوكانالدينهذافيداخلياًنموأالواقعفيكانتالعقيدةهذهن!ف

:ثلالة"؟(

أقحمهاالتيالمنطقيةالنتيجةأجلمنوذلك،اللهبعدالةالإحساس:أرلها

أوسعمجالدهيكونأنبدلاأنهومؤداهاالعقولعلىالبشريالاختبار

جسديوبدونهذاجلدييفنىأنوبعد،عدلهفيهيزكيالعالمهذامن

.(19:26أيوب)"اللهارى

الهليساله"بالهالإنسانوعلاقةالشخصيالدينفيالمطردالرقي:ثانيها

نأمقبولأولامستساغاًوليس،اللهيحبونالكللأن،أحياءإلهبلأموات

اللاشيئية"الىت!حدرالهمعالصلةهذهبمثلتستمتعالتيالبشرأنفس

بشبهك"استيقظتإذاأشبع،وجهكأنظرفبالبرأناأما":الموتعند

.(17:15مزمور)

.182!،العالمأديان:سعيدحببالقس(1)
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عافتهاالتيوالخيبةالفشلأسبابكلبعدالهملكوتمجيءتوقع:والثالث

المجيداليومذلكفينصيبلهميكونحتى،،مالهالتحقيق،الأمة

l:26)فياشعياقالكما i).

آ

w
ط!+كا!،ةأ

ص!تب!ق

347

ين

http://www.al-maktabeh.com



إشعياعندوالخلاصالنكبةومفهومالربيوم

:الربيوم(1)

نأوالدينيالاجتما!الفادمواجهةفي)مرائيلبنيأنبياءعلىكانلقد

)علانفيالترهيبوتبلور،والترغيببالترهيبمشفوعاالمعارضةلواءيرفعوا

الربغضبوأن،شريعتهعنلانحرافهميهوهغضبمنبهسيحلبماالشعب

تتلىعدوهمأيديفيوقوعهمأهمهاالتأديبمنعدةصورفييتثلأنبدلاهذا

فىيتمثلف!نهالترغيبأما،ومعبدهمبمدنهمسيلحقالدماروأنومشردينوأسرى

علىالمحافظين،شعبهمنللصالحينالنجاةسيكتبالربوأنبالنجاةالتبث!ير

مزمور)لهموخلاصهالربمجدترىانلهاسيكونالباقيةالبقيةوان،عهده

11A).

العهدوبينالقديمالعهدبينتربطالتيالأفكارأعظممنالربيوموفكرة

والمملكةالمسيحأوالمثاليالملكفكرةالربيومفكرةعننشأتفقد،الجديد

الربيومتوقعكانواذا،(1)اللاحقالفكرعلىانطباعاعمقتركمما،المثالية

(2)الباحثينبعفىرأىفقد،عاموسعندجديدأمفهومااتخذأنهالاقديمأتوقعأ

عالمياً.اخلاقياَمعنىالربليومأعطىقد!عاموسأن

هذاالىالإنارةوردتبلالربيومالىأثارمنأولعامومىيكنولم

يومأستكونبانهاالشريرعاقبةالىري!ثأفقد،عاموسمنأقدمنصوصفياليوم

(1)

والصفحة.الابقالمرجعنفس(2)

.Stanley Cook; An Introduction to the Bible; P.M
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:أيوبعندالإشاراتهذ.وردتوقدالمتأخرونلهيتعجببواريومعسيراٌمظلمأ

فيأذنيهفيرعوبصوت،للعهىالسنينعددوكلأيامهكليتولىهرالشرير8

للسيف،مرتقبوهو،الظلمةمنالرجوعيامللا،المخربباتيهولممامحة

وقوله،(؟)،يديهبينمهيأالظلمةيومأنويعلم،يجدهحيثماالخبزلأجلهوتاثه

ثم،(3)"يُقَادُونال!خطِليومالثريرُيمسكالبواليليومانه"الشريرمصيرمحن

لا،يطردالمسكونةومنالظلمةالىالئورمنيدفع5َ:بقولهالأشراريومبصف

المتأخرونيومهمنيتعجب،مَخائهفىفاردولاشعبهبينلهعقبولانل

لماذلماذا"الربعارفويرا.لاالربيوموأن،()1..الأقدمونوشضعر

عَترلمنابكِألم8:ويقول(")"يومهعارفؤيرىلاالقديرمنالأزمنةتختبىء

."،ه،يومُه

الصديقضديعنكرالشرير":رير!ثلاعلىالربيومانتظارفيوجاء

جاء)ذاالربوان،6،"،تيومهأنراىلأنهبهيضحكالرب،أصنانهعليهويحرق

فديةالىينظرلا،الانتقاميومفىقف!ثيفلا5ماوماطةمعهتفلحفلنانعتامهيوم

.(8،8السخطيومفيالغنيبنفعلا8أنهكما،(7)8الرضؤولوكثرتيرضىولا

الى)شاراتمجملهافيالثريرعقابيومالىالإضاراتهذهكانت

بعدهجاءومنعاموصيكنلمولذلكعاموصسبقتاشاراتوهيفرديةعقولات

"

(6

(V

.23-15:20:أيوب

30:أيوب : 2 l.

-18:20:ايوب 1A.

.\:24:أيوب

.35:3"ةأبوب

err:13:كلم.

.35-6:31:اثال

.4:11:امثال
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بىفيفومهبينشائعةعقيدةعاموسوجدهابلالربيومفكرةالىأشاروامنأول

.(1)عصره

تشملجماعيةعقوبةالربيوممنجعلواأنبياءمنتلاهومنعاموسولكن

.الشعرب،2(كلبلجميعهاالعاصيةالأمة

:،لربيومصفهرمةيج،!رن،

عهدعلىاليهودانالربيومعباؤمنايضأيبدوبأنهجنيبير"(يقول

فهم،الهبقضيةتضيتهموالدهاءالحيلةمنبكثيرخلطواقدكانواعاموس

التيالأخرىالأممعلىالمختارالهشعبانتصارلهمليحملالرببومينتظرون

يومأنيرىأنهالواضحفمننفسهعاموسأما،بالخضوعلهمدانتقدستكون

نفسهالإسرائيليالثعبمنهاسيرتعدالتيالإلهيةالعدالةبانتصاريتميزسوفالرب

.و،ثام"4،جراثممناقترفهمامنرعباً

كلأيشملالربيومانيرىفهوالنبياشياعندالربيومازدواجيةوتتضح

علىالمسكونةوتعاقبخراباًالأرضفتصيرالسواءعلىوأعداءهااليهوديةالأمةمن

الأرضليجعل،غضبوحموبسخطقاسيأقادمالربيومهوذا":يقولشرها

)ثمهمعلىوالمنافقينشرهاعلىالمسكونةوأعاقب...خطاتهامنهاويبيدخراباً

،السمواتأزلزللذلك....العتاةتجبروأضعالمستكبرينتعظموأبطل

.(5"،غضبهحمويوموفيالجنودربسخطفيمكانهامنالأرضوتتزعزع

.\؟.-،الدينىالفكر:ظاظاحسندكتور(1)

)1:4)وهوضع(2:3،)،(26:(4)،(13:11))ضعيا(2) ، ) 1n:\)،؟2:4،وعفنيا)

.(12:14)ايركزو

،3).162.Le monde Juif versle temps de Jesus; P. P;!ند،ك!**.Ch

.110-،الدينيالفكر،ظاظاد.حنعننقلأ

.(20-18:5)عامومى(4)

.(؟3-13:9)اضعيا(5)
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يرونالذينأولئك،الرببيومشعبهمنالمستخفينأولئكعلىاشعياويرد

-بم*ي؟ير*+الأيام،خزفىوسيكونبعيدجدأالربيومأن

:فبفول

.(9)"ضيءكلعلىالقالحرمنكخراب3قاقريبالربيوملأن"ولولوا

الذيناسرائيلبنىشعبعلىواتعأالعقابيومأوالربيوماضعياويصور

واليتيمالأرملةظالميوعلىالمزورينوعلىالباهصحقوشلبونبالباطليقضون

.(2)،بعيدمنالتهلكةتلأليحينالعقابيومفينفعلونوماذا8:لهمويفول

بنىعلىالربغضبفيمتثلأسيكونيهوذاعلىالرببومانويرى

هيانمابهاصيؤدبهمالتيالعصاوهذهغليضةبعصاسيؤدبهميهؤوأنام!راثيل

الأفو!دة:القؤ

منافقةأمةعلىسخطيهييدهمفيوالعصا،غضبيقضيبلآثورويل"

مدوسينويجعلهمفهباَوينهبغنيمةليقمأوصيهم!خطيث!عبوعلىأرصله

صنعتكماأفليس":العقابمنكذلكيهوذاتفلتولن.("،الأزقةكطين

.(،18وأصنامهاباورضلبمأصنعوبأوفافهالامزبا

أعداءهماسيشملبلويهوذا)م!راثيلعلىمقصورأالربغضببكونولن

أعاقبأنيوبأورث!ليمصهيونبجبلعملهال!يدُكلأكملَمضفيكون8ىلك

الذي،شور)6(ملكلأنذلك(5)"عينيهرفعةوفخر،شورملكقلبعظمةثر

!انعهوانهوظننفسهفياغترقدولهوذالإسراثيلتأديبعصايهؤاس!خدمه

.(1:7،14)صفيا،(14:3)،(1:2)،(1:15)يوئيلوانظر(13:6)اثعيا(1)

.(3:10)2()شعبا)

.(6-5:15)ابعث)("

.(12:؟."،(اضعبا"

.(؟2:15"ايعضا(5)

.32:9ثانأيامانظرحزتياعهدفىأورضليمحاصرالذيشحريبهوالملكهذامجونقد(6،
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هل5:راثعةبلاغيةصورةفطالامرهذااضعياويصورالربدونالمعجزات

يحركالقضيبكأن،مردهـهعلىالمتشاريتكبرأوبهاالقاطععلىالفأستفتخر

.(1)"عودأهوليسمنترفعالعصاكأن،رافعه

وقلتومعبدهابيوتهاوأحرقتيهوذاخربتالتيبابلالىإشعيايشيركذلك

المادلينعليهاالربيسلطوسوتالتأديبعليهاسيقعبانهابع!ثلاوأسرت

لاالذبنالماديينعليهمأهبج"هانذا:وعمورةسدوممثلخرابهافيفتصبح

البطن،ثمرةيرحمونولاالفتيانالقِسِيئفتحطمبالذهبيسرونولابالفضةيعتدون

الكلدانيينفخروزينةالممالكبهاءبابلوتصيرالفتيانعلىعيونهمتشفقولا

.(2،"الخ...وعمورةسدومكتقليب

لشعبه:لظلمهماوآشوربابلسيدمرالرببانتكيده)شعياولكرر

يقولوفريةونسلأوبقيةاسمأبابلمنوأقطعالجنودربيقولعليهمفأقوم"

ربيقولالهلاكبمكنسةوأكنسهامياهوآجامللقنفذميراثأوأجعلها،الرب

نأ،يثبتنويتوكمايصيرقصدتكما)نهقائلأالجنودربحلفقد.الجنود

الأرضكلسيثملالقضاءيوموأن"جباليعلىوأدوسهأرضيفيآشورأحطم

والأمم:

علىالممدودةاليدهيؤهذ.الأرضكلعلىبهالمقفيالقضاءهوهذا،

فمنالممدودةهيويدهيبطلفمن،قضىقدالجنودربن!ف،الأممكل

3بردها Ml).

الأمم:جميعوضد"ا(الكذبةالأنبياءضدحزقيالعندالربيومكانوقد

.(15:15)1(اثعيا)

22))شعيا(2) , iv: it)422)وافظر: i).

(r)(27-14:22))ضعيا.

.(6"1:؟3)حزكال(4"

ray

http://www.al-maktabeh.com



رؤماءوضد"للأمموقتآيكونغيميومقريبللرثويومقريباليوملأن"

.(؟"كذلك)سرانبل

تشبهاًأخرىوتارةخاصةحالةلوصفتارةالربيومفكرةالأنبياءوينشخدم

كلعلىيومأالجنودلربن!ف5:والقؤالكبرياءعلىيطبقهاف!شعيامالشء

كلوعدىالمرتفعالعاليلبنانارزكلوعلىفيوضعمرتفعكلوعلىوعالم!عظم

عالبرجكلوعلىالمرتفعةالتلالكلوعلىالعاليةالجبالكلوعلىباضانبلوط

فيخفضالبهجةالأعلامكلوعلىترثثىسفنكلوعلىمنغسوركلوعلى

...اليومذلكفيوحدهالربوشموالناسرفعةوتوضعالانسانتشامخ

.(2)8الخ

هوشعكذلك(3)والشعوبالأمملكلمحاكمةالربيومفييوثيليرىكما

اللهمعرفةولعدموالإحسانالأمانةلانعدامالأرضسكانمعمحاكمةللربأنيرى

.الأرضر،)4(في

وأورشليميهوذاضدالربيوميرىفهوهوشععندكذلكالازدواجيةوتتضح

فيالأرضسكانوكلالناسكلوضد(3:1-4)،(2:1)،(1:4،8)

(I A: I)،ساحلوكلواشدودوأشقلونغزةضدصفنياعندسيكونكذلك

وآشورالكوشيونكذلك،وعمورةكسدومتكونانوعمونومؤاب،وكنعانالبحر

.(ْ"ونينوي

الأممكلوأجمع":أورشليمضدسيكونالربيومأنيرىفهوزكرياأما

ويخرج،النساءوتفضحالبيوتوتنهبالمدينةفتؤخذللمحاربةأورشليمعلى

.(17-15)عرولياقمارن(21:25)،(30:2)حزيخال(؟)

.(7-3:1)،(22-12:2))ضعيا(2)

.(12:3)"3(يوثل

.(1:4)هوثع(4"

.(13-2:4)صقيا(5)
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.(1)"المدينةمنتقطعلاالشعبوبقية،السبيالىالمدينةنصف

.اورشليم"2(علىتجندواالذينالشعوبكلضدأخرىمرةيراهثم

فيالواضحشكلهاأخذتالربيوممفهومفيالازدواجيةأننجدهذامن

قدكانت.مقالثامنالقرنفيالمجتمعحالةلأنذلك،ومعاصريهاشعياةنبؤ

المجتمعطبقاتكلشملوالدينيالخلقيالانهيارمنخطيرخدالىوصلت

منر!كفيهايوحدأناستلزمتالفترةهذهأننرىأنناحتىومحكومةحاكمة

كلومعارضةاللاعوالنقدبالجرأةتميزواالذينالبارزينالأنبياءمن،نبى

وكانوميخاوهوثعواشعياعاموسمنكلتعاصرفقد،مصدرهكانمهماانحراف

وبينما،الجنوبفييجريعمانْيَلفاغغيرالشماليةالمملكةفييجاهدانالأولان

واعقبالشمالفييدورعماغافلينغيريهوذاالجنوبمملكةفيوميخااشعيا

أيديعلىأورشليمسقوطيرىأنلهقدرالذيارمياالكبيرالنبيبقليلهؤلاء

علىالسامرةسقوطيشهدأنقبلمنلإثعياقدركما.مق586سنةالبابليين

72مشةالآشورفيايدي Yم.ق.

لاهامأعنصرأوالانحراتالفسادضدالأنبياءكفاحيتضمنأنبدلاوكان

لهوبمفكرةفكانت،والتخويفالترهيبعنصروهوالشرائعمنشريعةمنهتخلوتكاد

رهيبايومألهمباناصرائيلبنيشعبمنللمنحرفينانذارأالأنبياءهؤلاءعندالرب

هؤلاءتركيزكانوقد،(3)المحرقةالناروميضمنالأالظلمةحالكقاسيأعصيبأ

قريبوأنهالدنياهذهفياسرائيلببنيسيحلالربيومأنعلىمعظمهفيالأنبياء

سيجعلهالعاميالمنحرتالشعبهذاتأديببان)شعياوضحكمابل،بعيدلا

.(4"وبابل،شورايديعلىالرب

.(1:14،2)ايركز(1)

.(12:14)ايركز(2)

.(18-1:14)الربيوملبثاعةسباوصفمثلًاانظر(3)

:قالحين!قياهذاالىأضاروتدعصيبحربيومبأنهالربيومعرفوااثياغيرالأنبياءمنكير(4)

.(؟6:؟صفيا)،ال!حصنةالمدنعلىوقاتبوقيومآ
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ربيهوهباسمتتحدثبلالضيقةبالمحليةتتسملا)شعيانبوءةكانتولما

مبدأالأصحعلىأوإشعياعندالربيومظهرفقد،الشعوبكلدالهكلهالعالم

الوثنيةالأخرىالأممكانتولما،ومنحرفمذنبلكلالشمولبمظهرالضاب

آلهتهمعبادةونضرواوالوثنيةالكفرهوةفيويهوذا)سراثيلشعبسقوطفيمببأ

مننصيبهاتنالأنالعاصيةالثريرةالأممهذهاستحقتلذلكالربشعببين

وكلوالشعوبالأممكلسيشملالربيومن!فهذاوعلى،والعةطبالتأديب

الأرضكلعلىملكاًالواحدالربوشتويالأرضتطهرحتى(؟)الأرض

ذلكفيوحدهالربوشموالناسرفعةوتوضع،الإنسانتشامخفيخفضى"

.(2)"اليوم

عاصرهومن)شعياعندالربيوممفهومفيالازدواجيةمنشأكانهناومن

بنيشعبعلىمقصورةعندهليستفالدينونة،)سرائيلبنيافبياءمنتلاهومن

هذايظنكانكمافقطالهشعببأعداءتحلليستوكذلكفقط)سرائيل

فيهمبماالأرضكلفيوالمذنبينالعصاةبكلسيحلالقضاءولكن،الشعب

ومفهومالنكبةمفهومكانالمنطلقهذاومن..ببعيدليساليومهذاوأنالهشعب

..إشعياعندالخلاص

النكبة:مفهوم(2)

الشعبالهضعفهواسراثيلبنيعندللنكبةالضيقالقديمالمفهومكان

النكبةفيالسببردوافقدالأنبياءأما،(3)الغالببع!ثلا،لهةوقوة،المغلوب

الربضعفبسببلاالسويالطريقعنوانحرافهمالناسسلوكالىوالهزيمة

.الأربابمنغيرهJ;أمام

.جالعوبلدمنونةقلا3وهوللسخاص!ةالرباتصبقد(13:3)إشعا(1،

.(2:17))ثعبا(2)

.304ص،2ص،القدي!ةالحضاراتتاريخفىمقدمةآباترطه(3،
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بدلابهوذاأنوأدركالآشورببنأبديعلىالسامرةسفوطاشعباشهدولقد

نفسهاهيالسامرةكيانهدمالذيالداءجرثومةرأى)ذالمصيرنفسالىسائرة

ضياعهيالجرثومةهذه،يومبعديومأالحطبوشحفليهوذاجسدفيتتوغل

الذيالمجتمعكيانأزمةأنإشعياوأدرك،الأممضياععليهيترتبالذيالأخلاق

سيرتهماستعادوعمورةسدوموان،العاقبةوخيمةستكونالتيالنكبةهيبهيحيط

الثعبانحرافعلىوالأرضالسماءيُشهدالبدايةمنذوهو،شعبهبينجديدمن

الثوردوندرجةالىوالغباءالجحودبهوصلالذيالشعبذلكوعصيانه

وأصبح(؟)اسرائيلبقدوسناه!ساوقلبهوسقمرأسهوخربذنبهفثقل،والحمار

متمردونالشعبرؤساء،(2)يعقلولايرى،يفهمولايسمعالشفتيننجساشعيا

،(3)الأراملينصفونولالليتيميقضونولاالعطاياويتبعونالرشوةيحبونولصوص

وسفكوالكفرالغشوتفشى(4)والأبطالوالفهماءوالحكماءالقضاةوانحرف

لتصلأنعلىعملواأنهمحتىالقومأمراءبينالجشعوزاد،الدماء)5(

موضع،لغيرهميبقلمحتىبحقلحقلأويقرنونببيتبيتاًيصلونممتلكاتهم

طوالالرذيلةفيالناسوانغمس،(6)الأرضوسطفيوحدهميسكونوصاروا

العتمةفيمتأخرينليلأويعودونالمسكريتبعونالصباحمنذيبكرون)ذاليوم

والنايوالدتوالربابالخمراللهوفيفياليومطوالغرقواأنبعدالخمرتلهبهم

يتشامخنوأعمبحنالفجوربينهمتفشىالنساءحتى(7)الربفرائضإلىالنظردون

حتىالرأسمنالزينةإلالهنهملابالعيونغامزاتالأعناقممدوداتويصث!ين

)1()شعيا)1

)2(اضعبا)6

)3()ضعيا)؟

)4()ضعيا)5

)5()شعيا)1

6()ث!عيا)5)

)7(اثعيا)5

:5-2).

:940).

:23).

:21،22)"(2:3،3).

.(21ة

:8).

:12-11).
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الكنوزوجمعوالذهبالفضةوراءوخذواالربعنالجميعوانضرف،(؟)الأرجل

مجردالىالدينوتحول(2)الربدونلهايسجدونأوثاناأرضهموامتلأتوالخيل

.الداءوأصلالبلاءمبباشعيانظرفيكانذلككلوطقوسضكلياث

اشعيا:عندالخلاصمفهوم(3)

بالناربصهرهالاينقىولايطهرلابالخبثالشوبالمعدنأناثعيايرى

جوهرهفيالخلاصمفهومأننرىولذلك،وال!ثواثبثئَخلامنتقيتهليتسنى

وأن،خبثمنشابهماكلمنالمجتمعوتطهيرالشعبتنقيةالاهومااشعياعد

ومما،المجتمعهذانجاساتوتنقىتطهرالتيالنارهي)نماللتطهيروسيلةامثل

التيهيوحدهاالنارأنفيأساعأ)ث!عيااليهأثمارماالأمرهذافياليهنستند

نبيألهالرباختيارأسسأهممنالمبدأهذاكانوقدالشعبهذانجاسةستزيل

اءأذياتملأالمرتفعالعاليكرسيهعلىجالسأيهوهلهتجلىأنفبعدالشعبلهذا

ويلفقلت"ةاشعياقالباجنحتهمبهيحفونالناريونالملائكةحولهومنالهيكل

لأنالشفتيننجسشعببينساكنوأناالشفتيننجس)نسانلأنيهلكتانيلي

قدجمرةوبيدهالسرافيممنواحداليًفطار،الجنودربالملكرأتاقدعيني

فانتُرخشفتيكمستقدهذه)نوقالفيبهاومسالمذبحعلىمنبملقطأخذها

.(3)،خطيثتكعنوكفزاثمك

علىتقوماشعيانبوةأنمناليهذهبنامايؤكدالذيالشاهدهذاجانبلالى

هذاتزكدأخرىشواهدنجد،الخطيئةعنيكفروبهاالاثمينتزعبالنارأنأساس

الربتأديبطريقةعنيقولفهوللخلاصمفهومهفياشعيا(قوالخلالمن

ثراراًوغتلُهمُشَاقَةًالقوىويصير":خطاياهموتكفيرلخلاصهمتوطثةللأضرار

.(23-3:16)اضعيا،؟"

لتطهروص!يلةالثقاءفييرىاثانياضعيايقرراناذ147ـهمومكلأليوانظر(2:7،8)اشعيا(2،

."اولأ!هماحها

.(7-6:5))ثعيا(4)
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قذرالمولىغسلإذا":!دقول.(1:31)مطفىءمنوليسكلاهمافيحترقان

يخلق،الإحراقوبروحالقضاءبروحوسطهامنأورشليمدمونقىصهيونبنات

نارولععانودخانأنهاراسحابةمحفلهاوعلىصهيونجبلمنمكانكلعلىالرب

.(4:4،3)ليلًاملتهبة

الملتهب،الحشيشويهبط،القشالنارلهيبيأكلكمالذلكا:!دقول

الجنودربشريعةرذلوالأنهمكالغبارزهرهمويصعد،كالعفونةأصلهميكون

.(5:24)اسرائيلقدوسبكلامواستهانوا

لاللناركمأكلالشعبويكونالأرضتحرقالجنودرببسخط":ويقول

.(9:19)أخيهعلىالإنسانيشفق

حسكهوياكلفيحرقلهيباًوقدوسه،ناراً)سرائيلنورويصير)ويقول

.(10:17)واحديومفيوشوكه

I,:المشتعلالربغضبيصورثم I kyAغضبهبعيدمنيأتيالربسم

.(30:27)آكلةكنارولسانه،سخطاًممتلثتانشفتاه،عظيموالحريقمثشعل

شاذوليسدخانياتيالشمالمنلأنه":الغازيالعدوإلىمشيرأيقولثم

يطهرالتيالطريقةعن)شعياتعبيرفيالمعنىهذاويتأكد(14:31)جيوشهفي

المولىيقولكذلك":رؤساؤهابهاوانحرفانحرفتالتيأورشليمالرببها

أعدائي،منوأنتقم،خصماثيمنأستريحانيآه:اسرائيلعزيزالجنودرب

قضاتكوأعيد،قصديركوأترع،بالبورقكانهزغلكوأنقى،عليكيديوأرد

القريةالعدلمدينةَنْيَعْدتذلكبعدالبدايةفيكماومشيريك،الأولفيكما

.(26-1:24)الأمينة

أشواكأ،كلسوقودالشعوبوتصير،تاكلكمنارنفسكم):ويقول

12)بالنارتحرقمقطوعة . liar).

منامن،المنافقينالرعدةأخذت،الخطاةصهيونفيارتعب):ويقول

.(33:14)أبديةوقائدفييسكنمنامن،آكلةنارفييسكن
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منوالتطهرالخطاياعنللتكفيراشعياعندالجوهريالمفهومهوهذا

.ثاملآا

مفاسدمنيرتبكونماكلعنبالإقلاعشعبهإشعياينصح،هذاجانبوالى

ذبائحمنيقدمونهماكليردهلنالربغضبأنلهمويبين،واخرافاتوذنوب

الإيمانجوهرعنتعبرلاوطقوس،شكياتمجردكلههذالأنوتقدمات

تكفرولن،العملوصدقهالقلبفيوقرماهوعندهالإيماناذ.الصالق

.بالدعاءالقلبدونالألسنةوانشغالالطقوسكثرةخطاياهم

الذبيحة،منأفضلالطاعةأنمنهناإشعيايؤكدهالذيالمبدأوهذا

صمويل)فيوردفقداشعيامنأقدممبدأهو،الكباششحممنأفضلوالإصغاء

الحثوهذا":برشد"؟(يقول،بكثيرهذامنأقدمكانربمابل(15:22أول

هذا،السمينالكبشمنأفضلوالإصغاء،الأضحيةمنأفضلالطاعةأنعلى

ابنهبهانمعحالذي"حتببتاح"نصائحصدىكانهالآذانفيضداهيترالحث

.الإصغاءقيمةلهوبينصمويلعهدقبلسنة1500منأكثرمنذ

الربيقولذبائحكمكثرةليلماذااالمبدأهذاأهميةإشعياأكدوتد

ماوتيوسوخرفانعجولوبدم،مسناتوشحمكباشمحرتاتمناتخمت

لا،سوريتدوسواأنأيديكمطلبمن،أماميلتظهرواتأتونحينما،أسر

.(13-1:11).باطلةبتقدمةتأتونتعودوا

يتقبلهالنوالابتهالاتوالصلوات،بهاالاحتفالالربيقبللنالأعيادحتى

ونداء،والسبتالشهرراس):والآثامالفحشاءعنتنهاهملالأنهامنهم

بغضتهاوأعيادكمشهوركمورؤوس،والاعتكافالإثمأطيقلست،المحفل

عينيأسترأيديكمتبسطونفجن،حملهامللت،ثقلاًعليصارت،نفسي

اعزلوا،تقوا،اغتسلوا،دمأمملوءةأيديكمأسمعلاالصلاةكثرتمن)و،عنكم

اطلبوا،الخيرفعلتعلموا،الرفعلعنكفوا،عينيأماممنأفعالكمشر

.382ـه،الضميرفجر5برمتدب.هـ.(1)
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.(17-13؟1)الأرملةعنحاموا،لليتيمأقضوا،المظلومانصفوا،الحق

الشعائرو)حياءبالطقوسيكونلنالشعبخلاصأن)شعيايؤكدفهنا

المنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمر،والنقاءبالتطهرهووانما،للدينالشكلية

والمنسحقالمسكينإلىأنظر)ربهميخشونالذينللأنقياءالخلاصوسيكون

يصغونالذينلأولئكالخلاصولي!(2:66)كلايىمنوالمرتعدالروح

الخلاصوانما(2:20)لهايسجدونثمبأيديهمصنعوهاالتيالأوثانلصوت

الربعلىيتوكلونبل)فقطاسرائيلقدوصالربعلىالايتوكلونلاللذين

.(01:20)بالحق)سرائيلقدوس

عندهالمسيحانيالخلاصعناما،اشعياعندالخلاصمفهومهوهذا

.(المسيحانية)عنوانتحتالتاليالمبحثفيستناولهمافذلك

المسيحانية:(4)

دَهَقبمعنىةني!""!مجالعبريةاللغةفيمسحالفعل

مسحبمعنى!ا+نفعلصيغةبمعنى-ضمخ)؟(بالزيت-سح

أودهانبمعنىفىلكا"+أوبمفبأ+يهالمؤنثومنهاتقديسفابالزيت

ممسوحاومسغأي"+!بل5كلمةمنهاوجاءت،مكرسضيءأوعرهم

السريانيةوفي(3)المهديأوالمنتظرالمسيحبانهاقوجمانوعرفها،(2"المسيحأو

،("(المقدسبالزيت)المدهونأوالممسوحأوالمسيحايهممط

ال!ثىءعلىالدهنأوالزيتصب،المقدسالكتابفي(الميمبفتح)والتسح

كانالذيالحجريعقوبأتامعندماكانذلكذكرماوأول،الربلخدمةلتكريسه

الحجروأخذالصباحفييعقوبوبكر"للربومسحهعمودأرأسهتحتوضعهقد

،ميء*."++الَ*،ل؟*!*!دلأ،++؟+"بر،+1*بر(1)

؟!كث*+.صلار-لذر+*".***،نجلىفبهألأ،65:-!ل،ي-*،"+!*+ىبر(2)

*+3*-لافى+y؟؟د!*ال:؟*لءة(3)

.ى*رع-صيافىمعجم8الدانيةاشوت"البكنتاويجقةيومفالأب(4)
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أوصتكما،(؟)"رأسهعلىزيتأب!وعمودأوأقامهراسهتحتوضعهالذي

دهنلذلكيجهزبأنوأمرتوآنيةوأماكنأشخاصبمسحالموم!ويةالثريعة

.(2"صلض

العطرةبالأدهانرؤوسهميدهنونالعبريينعندفرحعلامةالتدهنكانوقد

.(4)عندهمحزنعلامةعنهالعزوفوكان،(3)والفرحالأعيادايام

والأماكنالمقدسةالأوانيتكريسعنفضلأالمقدصالزيتاستخدموقد

(ْ)الكهنةكمسحمعينةأعمالفيلوظاثفهمصاخ!ثألاتنصيبفيكذلكامشعمل

.(7)والملوكوالأنبياء)6(

ولثار،(8)لخدمتهالمؤمننفسالهتكري!بهيرادفكانالهمنالمسحأما

منأفضلالابتهاجبدهنالهكالهمسحك8بالحالةهذهفيالعسغالى

.(؟ْ"8المساكينلأبثمرمسحنيالرب":اشعيافيجاءكماأو،(9)،رضاثك

بنيأنبياءأيديعلىاليهوديالدينيالفكرفيالمسبحمعنىتطورثم

الانحلالألوانبهأدتالذيالقديمالبهوديالكيانازمةأنبياءوبخاصة)م!راثيل

وبطش،للضعفاءالأقوياءوقهروالقضاةالحكاموانحرافالأخلاقوفسادالديني

.(؟3:3؟)"(28:18)نكوى(؟)

.(25-30:23)خروج(2"

.(8:9)والجامعة(92:10)،(5:ومزمور)32(3؟3)راعوث("

.(2:14)ثان)4(دمو!ل

.(28:41)حروج(5)

.(16:22)اولأيام(6)

.(19:15)،(39:؟)أولملوك،(19:01)ثانصمويل(7)

(A)60-8المقدسالكلابتاموس"خورقجورجالقىA.

.(45:7)ومزمور(9"

.(؟:61)ث!عيا)(10)
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فيوتوعهمإلىأدىمماالمجتمعطبقاتبينالروابطوتمزقبالفقراءالأغنياء

أنبياءصوروقد،العبوديةذليعانونواسرىومثردينقتلىبينأعدائهمأيدي

وصورواوتوعدوافانذروافسادمنالعبريبالمجتمعألمماكلاليهوديالكيانأزمة

دينهعنانحرفالذيشعبهبهالربيؤدبصارمعقابمنبهسيحلماللثمعب

سيجعلبللهأبدياًاستئصالاًلشعبهتأديبهيجعللنالربأنغير،ربهتعاليموعن

فيبرزتذلكوعلى،تاسوهماكلعنبهيعوضهممجداًشعبهمنالباقيةللبقية

لشعبالمنقذالفاديالمسيحبمجيءوبشرواالخلاصفكرةالأزمةأنبياءاقوال

هذهكانتالسبيوقبلالسبيأيامذروتهاهذهالمسيحانيةفكرةبلغتوقد،الرب

ويهوذاإسرائيلملكزالفلماحينإلىحينمنالسياسيةالأزماتتبرزهاالفكرة

مسيحإلىالتطلعيكنولم،وجلاءوضوحفيالصدارةالىالفكرةهذهخرجت

ابراهيممععقدهالذي(؟)الربميثاقعلىالدائمالعبريالتوكلسوىمنتظر

بهاوعدالتيوالبركةالنعمةوأن،الربوحدانيةتعلنلأمةأبأليكوناختارهعندما

المستقبلنجينسلهبهاليستمتعوانماوقتههوفيبهاليشمتعتكنلمابراهيمالرب

.،3)(الأرضقبائلجميعفيكولتبارك)البعيد)2(

أنهاعلىاليهودلدىالمخلصالمسيحفكرةالىويلز)"(.ج.ـهويشير

هي:ثلاثفكراتعلىجداًطبيعياًنشوءاًتا!ثن

كانتالفكرةوهذهالدماءالخلصابراهيمأبناءقاطبةالناسكلبأنالقول-1

المقدسة.أسفارهمتدحضها

جميععلىاليهوديالشعبيفضلبأنلإبراهيميهوهقطعهبوعديختصفيما-2

.الأخرىالأجناس

وأقوىأعظمهويهوهأنفيالاعتقادمنشيءكلقبلاليهوديخالجكانما-3

f،251ص،القديمةالايةالحضارات،عومحلأييملأمينو(1) 5 r.

(2).M. Friedlander; The Jewish Religion;P.M
.(3:12)نكوين(3)

.030ص2بدي!اجالعزيزعدترجمة،الانانيةتاريخمعالمهوسلز.ب.ـه(4)
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كانأنهوأخيرأ،الأربابكليعلورباًذلكعلىكانوأنه،طُراالقبائلآلهة

بكرةعلىاقتنعوا-بأناليهوديبالثععبالأمرىه!ناو.الوحيدالحقالرب

قاطبة.الأرضفيالأوحدللربالمختارالشعببأنهم-أبيهم

يتفقون-العبريةالمسيحانية-النصوصتلكأمثالعلىالمعلقونويكاد8

الحقد،شديد،الأفقضيققوميأتعصباًكانإنمامبعثهاأنهوواحدأمرعلى

وتعطثساً،الغيرةالشديدة"الثيوقراطية"السلطةفيالإلهيالحقبفكرةوتعلقاً

صورةليخلقوالدمارالخوفحضيضمنينبثقذلككلضخمةماديةلمغانم

.(1،الموتورينهؤلاءعواطفتداعبصاحرة

المنتظربالمسيحالتثيرتضمنتالتيالنصوصن!ف"أشرناأنسبقوكما

بدأتالتيالأزمةتلكاليهوديالكيانأزمةأنبياءأسفارفيإلابوضوحتظهرلم

أيالمنتظرالمسيحلفكرةيكنولم،بالسبيواكتملتالملكيالمجتمعبانحراف

اليهودالباحثونتأولهماالااللهمأيدينابينالتيالخمسةموسىأسفارفيمظهر

هماموسىتوراةمنفقطموضعينفيالتأولوهذاالتعسفيشوبهتاولأبالذات

.(2)(12:24:(و)عدد49:10:)تكوين

الى)شارةهناكبانالباحثينبعضقولالىأونجر"مريل"يشيركذلك

إخوتكمنوسطكمننبياًإلهكالربلكيقيم"ىمومقولفيالمنتظرالمسيح

اليهالمشاربأنهذاعلى"أونجر"يرد(18:9،15:تثنية)"تسمعونلهمثلي

موسىبينتتابعواالذينالأنبياءأحديكونأنيمكنبل،المنتظرالمسيحليسهنا

.ي!م(اسرائيلبنيمملكةفيوالمسيح

ولكنبالضرورةمتأخرةالمسيحانيةالنبوءةأنالباحثينمنكثيرويرى

Iالاسرائيليالدينىالفكر،ظاظاحن.د(1، I 3 -.0 a.

في:ذلكنفيلأنظر(2)

(3)

.113-115.M. Friedlander: (The Jewish Religion) P. P

.890.el Unger: Unger' s Bible Dictionary, PقMe
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Oesterlyملكفيوالأملبالتوقعالخاصةاشكالهاأبسطفيبأنهاهؤلاءعلىيرد

.(1"أدجمبكرةتكونقدعثالي

أ

w

م4+6!ط!!+؟+حأل!

!ع!تب!

ين

(1).Books of the O.T. P.Mك!.15عط*(R n: n!لأW. O.E. Oester

الىالملكبمعنى8بالسيح"الإساننرتىثم..38.-،المسيححياةآفيالعقادويقرل

تاالنبؤبعنىفىغايتهاتحولهذاوبلغ،والصلاحللهدايةالشنورأوالمختاربمعنىبالميىالايمان

الى،والصلوجانوالصولةوالبطقالقؤوصففمن،الوعودهذتجكرارامتازتالتي)ثعيانبوعةومفا

:33))ضيافيوردكما،والتئيراتحذيرشيلفىالمكاؤعلىوالصبروالتضح!ةالدمحةوصف o)

.8بهنعتدفلممحتروجوهرفاتوكستبرالحزنومختبرأوجاعرجل،النامىمنوعخنولمحعترآ
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اشعيافيالمسيح

تضمنهماإلىيشيرأندونإشعياسفرحديثأوقديمباحثأييتناوللم

)شعياسفريغفلأنالمسيحانيةفيلباحثيمكنلاكذلك،س!يحانيةفقراتمن

المسيحية،العقيدةفياواليهوديةالعق!دةفيسواءالمسيحانيةأهميتهللسفرن!ف

منكلتاولتإذإشعيامسيحانيةفيالعقيدتينمنكللنظرةنعرضأنوسنحاول

بها.خاصاًتأولاًالإشعائيةالمسيحانيةالعقيدتين

:اليهوديالتأويل-1

حربيةمابقوةيتميزإنسانانهفيالمخلصللمسيحاليهوديالتصورينحصر

مجدهاإليهاويعيدتعانيهممااليهوديةالأمةليخلصماوقتفيسيجيءدينيةاو

أورشليمتصبححيثوسعادةمجدعهدعهدهويكونوالعسكريوالسياسيالديني

وتزولالسلامعليهاوشيطرتشردمنإليهايعودإذالمدنبينلهامثيللامدينة

ببركتهيشملالذيالربيقيمحيثصهيونجبلحولالجميعويتحلق،الأحقاد

الأمم.كل

هذافيالشعوبلجميعالجنودرب"ويصغع:مثلأالنبيإشعيايقول

مصفى،دردي،ممخةسمائندرديعلىخمروليمة،مسمناتوليمةالجبل

والغطاء،الشعوبكلعلىالذيالنقاب،النقابوجهالجبلهذافيويفني

الدموعالربالسيدويمسح،الأبدالىالموتيموت،الأممكلعلىبهالمغطى

فيويقال،تكلمقدالربلأنالأرضكلعنشعبهعاروينزعالوجوهكلعن
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ونفرحنجتهج،انتظرناهالربهوهذا،فخلصناانتظرناهالهناذاهواليومذلك

.(؟"بخلاص

مركزهوحددالمكانعنصر)شعيافيهاأبرزالمخلمهناالمسيحوفكرة

لكلومسرتهالربرحمةشمولعنصرأبرزكما،أورشليمفيصهيونبجبل

الزمنيحددلمالنبوءةهذهفي)شعياولكن،وحدهماسرائيللبنيوليسالشعوب

الزمنعنصرالىأخرىنبوءةفيأشارقدكانوإن،الخلاصفيهسيتحققالذي

أنهفيتحديدهوينحصرمبهمهناانرمناعنصرأنإلاوالشمولالمكانجانبالى

ثابتأيكونالرببيتجبلأنالأيامآخرفيويكون":يقولالأيامآخرفيسيأتي

كثيرةشعوبوتشير،الأممكلاليهوتجريالتلالفوقويرتفعالجبالرأسفي

ونسلكطرفهمنفيعلمنايعقوبالهبيتالىالربجبلالىنصعدهلمويقولون

بينيخقضيالربكلمةأورشليمومنالشريعةتخرجصهيونمنلأنهسبيلهفي

ترفعلا،مناجلورماحهماكَكِسسيوفهمفيطبعونكثيرينلث!عوبوينصفالأمم

.(2)"بعدفيماالحربيتعلمونولاسيفأأمةعلىامة

ويتحدثصهيونوجبلأورشليمفيويحددهالمكانعنإشعيايتحدثفها

لهذاهامةصفةعنويتحدث،الأممكلإليهتجري"قولهفيالشمولعنصرعن

ومازراعيةآلاتإلىالحربآلاتالناسيحولإذسلامعهدأنهوهيالعهد

.الحروبزمنان!هاءويعلن،وأمانوازدهاراستقرارمنذلكيستتبع

تناولمنهماوكل،لإشعياالمعاصرميخابهاتنبأبكلماتهاالنبوءةونفس

.الأيامأخرياتفيقولهالاتحديدبغيرالزمنعنصر

اليبيةالأمورهومنإنماالمخلصالمسيحمجيءزمنأنفياليهودوشتقد

:حبقوقومنهمالأنبياءبعضبأقوالذلكفيوشششهدون،عنهماللهخباهاالتي

.9-25:6:اثعيا(1)

.4-2:2:)ضعيا(2)
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مشأتيلأنهافان!ظرها،تكذبولاتتكلمالنهايةوفيالفيعادالىبعدالرؤيالأن،

.(1)،نناخرولاانبانأ

المسيحمجيءعنتحدثواالذين)سرائيلبنيانبياءمعظمكانو)ذا

كماأوالأيامأخرياتفيقولهمإلااللهملمجيئهمعيناًزمنأيحددوالمالمخلص

قوله:فيعدتهايذكردانيالالنبينجدأنناالاتتأخرلا)نهاحبقوققال

لتكميلالمقدسةمدينتكوعلى،شعبكعلىقضيتأسبوعأسبعونآ

والنبوءةالرؤياولخغالأبديبالبروليؤتى،الإثمولكفارةالخطاياوتتميمالمعصية

وينائهاأورشليملتجديدالأمرخروجمنأنهوافهمفاعلمالقديسينقدوسولصح

وخليجسوقويبنييعودأسبوعاًوستونو)ثنانأسابيعسبعة،الرئيسيالمسيحالى

.(2)"لهوليسالمسيحيقطعأسبوعأوستيناثنينوبعد،الأزمةضيقفي

اذالنهرمياهفوقمنالذيالكتاناللاب!الرجلفسست":كذلكويقول

وزمانينزمانإلىأنه،الأبدالىبالحيوحلفالسمواتنحووشرابميمناهرفع

.(3)"هذهتتمالمقدسالشعبأيديتفريقتمف!ذاونصف

حدامماوالأزمنةوالأسابيعالأيامهذهحسابكيفيةعلىينصلمدانيالوإن

فيأوزروبابلقيادةتحتالعودةزمنفيالفترةهذهيلتمسواأنإلىاليهوديعض

بعضولكنالغيبعلمفييزالماالذيالنهائيالافتداءالىاو،المكابيينزمن

دلالةذاتالأعدادهذهتكونأنالممكنمنبانهادانيالكلماثالىري!ثياليهود)4(

الذينأولئكلكلمحذرأيقولدانيالأنكما،غامضةهناالأعدادلأنرمزية

معينةسنةإلىللوصولالنبوءةفيوردتالتيللأعداددقيقإحصاءالىيميلون

فقال،هذهآخرماسيدييافقلت،فهمتوماسمعتوأنا":المسيحلمجيء

.3:2:)1(حبقوق

.27-9:24:دانيال(2"

.7:12:دانيال(3)

(4)

rev

.163.M. Friedlander: The Jewish Religion; P
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يتطهرونكثيرون،النفايةوقتالىومختومةمخفيةالكلماتلأندانياليااذهب

لكن،الأشرارأحديفهمولاشراًفيفعلونالأشرارأما،ويُمَحًصُونويُبَئضُون

.(؟)"يفهمونالفاهمون

وذلكبعديأتلمالممتظزمسيحهمأنيؤكدالمتأخراليهوبالفكرولكن

)نما)سراثيلبنيأنبياءبهتنبأالذيالمسيح)نقالالذيالمسيحيالفكرعلىرداَ

النبيأقوالببعضاستشهادهمهذافياليهودوحجة،مريمبنعيسىالمسيحهو

المسيحاني:العهداوصافتحديدفياشعيا

والشبلوالعجلالجديمعالنمرويربض،الحملمعالذئبفيسكن"

اولادهماتربض.ترعيانوالدبةوالبقرة،يوقهاصغيروصبي،معأوالمُسَمْنُ

يدهالفطيمويمدالضلشزبعلىالرضيعويلعب،تبْناَياكلكالبقروالأسد-معأ

الأرضلأنقدسيجبلكلفييُفْي!دونولايسوءونلا.الأفعوانحُجرعلى

أصلأناليومذلكفيويكون،البحرالمياهتغطىكماالربمعرفةمنتمتلىء
.(2"مجدأمحلهويكون،الأممتطلباياه،بوع!ثللرايةالقائميَئى

الربمخافةفيتكونولذته"المنتظرالمسيحوصففياشعياتولكذلك

بالعدليقضيبل،أذنيهسمعبحسبيحكمولاعيثيهنظربحسبيقضيفلا

ومميتفمهبقضيبالأرضويضرب.الأرضلبائسيبالأنصافويحكم،للمساكن

.(3)"شفتيهنجفخةالمنافق

السيدأناليومذلكفيويكون"المسيحانيالعصرملامحفيكذلكوقوله

ومنفتروس)"(ومنمصرومنآشورمنبقيتالتيشعبهبقيةليقنيثانيةيدهيعيد

للأممرايةويرفع،البحرجزائرومنحماةومنشنعارومنعيلامومنكوش

حسدفيزول6الأرضأطرافأربعةمنيهوذايت!شمويضم)سرائيلمنفىويجمع

.10-8:12:دانيال(1)

.10-6:11:)شعبا(2)

-11:4)شعيا:(3) r.

الجنوممي.مصرصعيدتعنىفتروس(4)
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يضايقلاويهوذايهوذايحسدلاافرايم،يهوذامنالمضايقونوينقرضافراي!م

يكون،معاًالمشرقبنيوينهبونغرباًالفلسطينيينكتاتعلىوينقضانافرايم

.(1)"....طاعتهمافيعمونوبنو،يدهماامتدادومؤابإدومعلى

التبنيأكلوالأسدمعأيرعيانوالحملالذئب8)شعيافيوردماكذلك

قالقدسيجبلكلفييهلكونولايؤذونلا،طعامهافالترابالحيةأما،كالبقر

.(2)"الرب

مريمبنعيسىعهدعلىيتحققلمهذامنواحداًشيثاٌاناليهودفيقول

الفريسةقتلعلىيعيشبلالتبنيذوقلاوالأسدالحملياكليزالمافالذئب

.(3)"الأرضفيثردةذليلةويهوذاالإنسانتهلكتزالماوالحيةوتمزيقها

لاهوتيةصفةأيفينكرونمريمبنعيسىللمسيحاليهودئنكريستمركذلك

فيالإنسانتخصرالتيتلكهيخواصهكلبانالمسيحويصفونالمنتظرللمسيح

فكلالبشريةالطبيعةفوقصفاتأيقطلهتنسبولم،(4)هلممكنكمالىم!عأ

ليسمثاليوملكمثاليانسانهو،خالقهالهارادةمنمستمدنجاحهوكلمجده

الربهوو)نماموجدهاهوالمسيحفليستحدثمعجزاتهناككانتف!ذاأكثر

المسيحيغيرانالمتوقعمنولي!،إسرائيلومعالمسيحمععجيبأيصنعالذي

هوالمتوقعالوحيدوالتغيير،حولنامنالعالممسلكعليهمماكثرالإنسانطبيعة

سوفوالبرالعدلوان(5)هلكالعالمفيبهامعترفاًئصبحسوفالهوحدانيةأن

للمسيحالبشريةفوقماطبيعةفييعتقدونالذينأولئكوأنالعالمكلفييزدهران

.16-11:11:اثعيا(1)

(r)65:25:)ثيا.

.129صالاسرافيليالدينيالفكر:ظاظاحنالدكور(3)

.13:52:اضيا(4"

،،واحدأواممهواحدأالربسيكوناليومذلكوفي،الأرضكلعلىملكفاميكونوالربآ(5)

9:زكريا : 1f.
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:الكلماتفيالمبدأهذاعنعبرواقداليهودحكماءوأن،ثمونوثنيونهمانما

كي!لهلا!+2ي!لأبربمنبه!-++أل*-إل+؟رييرلإةلإ!ي"لمي"لم

.*!ببر"!

عودةالاالمسيح(ياموبينالحاضرالوقتبينآخراختلافأيهناكليى"

".(1))سرائيلاسنقلال

بنيأنبياءنبوءاتفيالمسيحلمجيءزمنتحديدعدملمبدأكانولقد

مبدأفيينتظرونهفكانواالمسيحهذافياختلفتوتوقعاتهمأراءهمان)سرائيل

كلعلىالمسيحاسمأطلقواثم،دثه)بناًوشمونهداودنسلمنفاتحاملكأالأمر

عنإشيافيجاءكماأسرهممنالخلاصبابلهمويفتحأعداءهميعاقبمن

الربيقولوهكذا"،أورشليمالىاليهودأعادالديالفارسيالملكقورش

لأفتحأجلملوكوأحقاءأمماًأمامهلأدوسبيمينهامسكتالذيلقورشلمسيحه

.(2)"تغلقلاوالأبوابالمصراعينأمامه

نأالميلادقبلالسادسالقرنأواخرفيوحجايزكرياللنبينحينأخطركما

تهذبتثمداريوسللملكالثانيةالسنةفيالبيتبناءاعادلأنهزروبابلهوالمسيح

نابعدالعادلينالهداةيدعلىالخلاصينتظرونفأصبحواالزمنمعالعقيدةهذه

رؤياهفيزكريافقالالفاتحينالغزاةأيديعلىجدوىدونلهانتظارهمطال

هواليكيأئيملككهوذاأورشليمبنتيااهتفيصهيونابنةياجدااب!هجي8

زكريا:)"أتانابنجحشعلى..حمارعلىراكبووديعومنصورعادل

9:9)+).

بع!ثلاأطواريصاحبالمسيحانيةالرسالةفهمفيالارتقاءهذاكانوقد

كلما(الملكالمسيح)فيالرجاءفيقوي،المتعاقبتاريخهفيالإسرائيلي

فيالأملوتعاظمعليهاالثورةخطبوهانفلسطينعلىالمسيطرةالدولةضعفت

سلطاناستحكمكلما(الهاديالمسيح)إلىالرجاءويعود،رعاياهااستقلال

.M.كأة!10.(؟) Fridelander: The Jewish Reli

(Y)45:)ضعيا:\.

.240،241-3ب،القديمالأدنىوالرقممر"ابرا!مميخلأولنجعب.د(3،
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تراوحوهكذا،عسيربعيدالسلاحبقوةعليهمالخروجفيالأملأنوبداالغالبين

أطوارحسبعلىالهدايةوبعثةالدولةرجعةبينالمنتظرةالرصالةتفسير

.(؟)"الناربخ

يسميهكما(التشبيإيليا)أو(إيلياهو)هوالمسيح)نكذلكاليهودوقال

وزوجتهآخابوثنيةوجهفيوقوفهفيعظيمةمواقفمنالنبىلهذالماوذلكاليهود

(2)!اظاظحسنالدكتورأستاذنايقولكماايلياهوأو(الياس)النبيانبل،ايزابل

فيالحديثعنهر!كواليهوديالفكرفيالغيبيةالأركانمنهذايومناالىبقي

مساويأاليهودأكثرنظرفيواعتبراليهوديالتصوفكتبوفى،والمدراضالتلمود

بموسى.يقازنأنيمكنالذي)سرائيلبنيأنبياءفيالوحيداعتبربل،لموصى

الى)يلياأعادهالذيالأرملةابنهوالمسيحأنأخرىمرةاليهودواعتبر

أناليهودبعضاعمدبل،إيلياهويتقدمهأنبعدالزمانآخرفيسياتيوأنهالحياة

بالمسيحليبشرالزمانآخرسينزلبأنهواعتقدوا،واحدثعيءوالمسيح)يلياهو

مرهممأينزللمإيلياهولأنمريمبنعيسىهوالمسيحأناليهودأنكرهناومن

.(3)هل

العصوربحسباليهودعقليةفيالمنتظرالمسيحفكرةأخذتوهكذا

مسيحهصفعمنهمجيلكل،جدأمختلفةأشكالأفيهاعاشواالتيوالظروف

هذاعليهايكونبأنيحلمالتيالوجدانيةالخياليةللصورةوطبقأهواهحسب

.(4"المسيح

السبيمنذاليهودخيالمداعبةعنيكفلمالمسيحانيالحلمأنحتى

ظفر،الشعوبخيالتداعبالتيالأحلام،وككلالعشرينالقرنوحتىالبابلي

.30ـه8الميححياة5العقادمحمودعاس(؟،

.123ـه،الاسراثيليالدينيالفكر:ظاظاحسندكنور(2)

.128-،لاسرائيلالدينىالفكرآظاظاحسن.د(3،

.4،8111(،نفىالرجعالابق-511
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كليدعيالذيناليهودمنبكثيرالتاريخمدىعلىالمسيحانياليهوديالحلم

.المثتظر)؟(المسيحأنهم!هم

Rabbi(هِفيل)للربيالتلموذفيوردتنظروجهةوهناك Hillel(')مؤداها

حكمفيالمسيحببركةتمتعواقدلأنهمل!سرائيليينمسيحهناكليس"أنه

منالإسرائيليونأحرزهوماللعدوالمريعالاندحارالىبذلكمشيراً(3)8حزقيا

لذلكللعدوالتسليمبعدملحزقيااشعياتحذيربفضلذلكوكان.مباشرةبركات

ولاسهمأهناكيريىولاالمدينةهذهيدخللاآشورملكعنالربيقولهكذا

سيرجعفيهجاءالذيالطريقفي.مترسةعليهايقيمولابترسعليهايتقدم

لأخلصهاالمدينةهذهعنوأحامي،الربيقول،يدخللاالمدينةهذهوالى

.(4)الخ..عبديداودأجلومننفسيأجلمن

المسيحأنفياليهوديالمعتقدالإطلاقيعلىهليلالربييعارضولهذا

جميجفيللفضيلةالعالميةوالممارسةالرببوحدانيةالعالميةالدعوةومعه،ءسيجي

يقولانيفصدكانهِفيلالربي)نيقول"رش"ولكن،الشاملوالسلايمأثكالها

في:وردبماذلكفيمستشهدأ،نفسهبالربولكنس!يحبأيئفْذونَلااليهود)ن

(Hagada for Seder- evening)وليسنفسيأنامصرأرضخلالأعبروسوف

.M:ويقولملاكاً Friedlaner(°):"تعضيداًيجدلمهِفيلن!فحالأيوعلى

.C')1حزقيابعدتنبأواالذينالأنبياءنسيانهاذلرأيه

.511صحتى1`0-منالابقالمرجعفيذلكتفصيلأنظر(1)

يهوديحبروهوالمبلادقبل10سنةحتى60نةمنكانالذيالبابليا!برهللالرىهولي!(2)

أورث!ج.فيهرس

وانظر:ب98منة،مهمرين-البابليالتلمود(3)

.P.+*.فصم!..)ك! M. (Blن!لاةM. Friedlender; The Jewish Re

-rA)اضعيا(4) mrv).

(0).161.The Jewish Religion; P

حىحزفياحكمبعدتنبأواالذينالأنبياءسرلماصحيحاْليًلهرأيلوكانأنهبهذاالمؤلفيقصد(6)
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سيكونالمسيحانيالعهدأنافترضمنكذلكاليهوداللاهوتيينمنوهناك

وأالهيكلبناءوإعادةداودمملكةعودةفييعتقدوالمولكنهم،كاملةحضارةحالة

.Mويرد.فلسطينامتلاكاليهوداستعادة Friedlanderمنكقمةغاضباًهؤلاءعلى

تعاليمتماماًيجهلونوإمامُحَزفُون)مااللاهوتيينهؤلاء)ن":قاثلأالصهيونيةقمم

هؤلاءن)و،اللُهرجالخلالمنتمتانماالسماويةالوعودوانالمقدسالكتاب

بهاتوحيالتيالآمالن)و،القومياليهودأمليعارضون)نماجميعأاللاهوتيين

وافتنةأوسياسيةتشكيلاتأومؤامراتإلىبهمتؤديأنيمكنلااليهوديةالعقيدة

.(1)يهوديةحكومةوتعيينفلسطيناستعادةأجلمنحرب

المسيحي:التأويل(2)

المسيحية:العفيدةفيالسفرأهمية-أ

جعلهمماوالقداسةالإجلالمنالمسيحيةالعقيدةفي)شعياسفرينال

ولوقاومرقسمتىبعدالخامسالإنجيليأو(2)الإنجيليبالنبي)شعيايسمون

أسفاركليفوقماالنبيإشعياسفرفييرىالمسيحيالمعتقدلأنذلك،ويوحنا

،السلامعليهمريمبنعيسىالمسيحبمقدمالتبشيرحيثمنالقديمالعهد

المسيحييناعتزازاسبابومن،ولاهوتهوناسوتهوصفاتهشخصهعلىوالدلالة

لأنهمبأمثالأكلمهمهذااجلمن":بأقوالهيستث!هدكانالمسيحيسوعأنب!شعيا

نبوةيخهمنمتفقد،يفهمونولايسمعونلاوسامعين،يبصرونلامبصرين

.(3)،تنظرونولاتبصرونومبصرين،تفهمونولاسمعاًتسمعونالقائلةاشعيا

منأكثرفياسمهووردويوحناولوقامتىمنب!شعياكلاستشهدكذلك

المخلص.الميحبمجيءالبي

(1)

.225ـه،الإلهيةالأسفاركنوزمفلألغ8بهناممتى(2)

.(14-13:13"مق(3)

rvr

.M. Friedlander; The Jewish Religion; P.M
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موقعيقعالجديدالعهدفيواشعياروميةالىوالرسالةالرسلأعمالفيموضع

..والاحترامالتبجيل

العهدفيوردماكثرةالمسيحيةالعقيدةفيإشعياسفرقيمةمنزادومما

منهانذكراقتباساً)؟(أربعينمنيقربمابلغتإشعياسفرمناق!باساتمنالجديد

:المثالسبيلعلى

"عمورةوشابهناسدوممثللصرناصغيرةبقيةلناأبقىالجنودربأنلولا"-1

نألولافقالإشعياءسبق"كما:يقابلهاالجديدالعهدوفي.(1:9)إشعيا

أهلإلىرسالة"عمورةوشابهناسدوممئللصرنانسلألناأبقىالجنودرب

.(9:29)رومية

ولاإبصاراًوأبصروا،تفهمواولاسمعأاسمعواالشعبلهذاوقلاذهبفقال"-2

عم!شوبعيميهيبصرلئلاعينيهواطمسأذنيهوثَقًلْالثعبهذاقلبغَفظْتعرفوا

.(6:9،10)إشعيا"فيشفىويرجعبقلبهويفهمنجادنيه

وأغلظعيونهمأعمىقدأيضأقالإشعياءلأن"الجديدالعهدفييقابلها

يوحنا"فاشفيهمويرجعوابقلوبهمويشعروابعيونهميبصروالئلاقلوبهم

(40:12-(f)،(11:4،12)مرض.

.(7:41)إشعيا"عمانوئيلايممهوتدعوابناوتلدتحبلالعذراءهنا"-3

اسمهويدعونإبنأوتلدتحبلالعذراءهوذا"الجديدالعهدفيويقابلها

.(23-1:22)متي"معنااللهتفسيرهالذيعمانوثيل

.()A:8)إشعيا"الربأعطانيهمالذينوالأولادوهأنذا-4

العبريينإلىرسالة"الربأعطانيهمالذينوالأولادأناها"ويقابلها

(2:13).

ويعضدهاليثبتهامملكتهوعلىداودكرسيعلىنهايةلاوللسلامرياستهلنمو"-5

.(7-9:1)اشعيا"الأبدالىالآنمنوالبربالحق

Yryهـ،الإلهيةالأسفاركنوزمغانغ8بهناممنى(1)
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داودكرصيالإلهالربويعطيهيدعيالعلىوابنعظيمأيكونهذا"ويقابلها

،1:32)لوقا"نهايةلملكهيكونولاالأبدالىيعقوببيتعلىويملكابيه

33).

الأممتطلب)ياه،للشعوبرايةالقائميئىاصلأناليومذلكفيويكون"

.(11:10)اشعيا"مجدأمحلهويكون

الأممعلىليسودوالقائميسىأصلسيكوناشعياءيقولوأيضأآ:ويقابلها

.(51:12)روميةاهلالىرمالة"الأممرجاءسيكونعليه

.(21:9))شعيا،بابلسقطتسقطتوقالفأجابا

.(18:2)يوحنارؤيا"العظيمةبابلسقطتسقطت...)ويقابلها

منوليسويغلق،يغلقمنوليسفيفتحكتفهعلىداودبيتمفتاحواجعل"

.(22:22))شعيا"يفتح

الذيداودمفتاحلهالذيالحقالقدوسيقولههذا"الجديدالعهدفيويقابلها

.(7:3)يوحنارؤيا"يفتحاحدولاويغلق،يغلقاحدولايفتح

أساسأكريمأ،زاويةحجر،امتحانحجر،حجرأصهيونفيأؤسسهانذا"

.(28:16)إشعيا"يهربلاآمنمنمؤس!أ

زاويةحجرصهيونفيأضعهأنذاالكتابفيأيضأيتضمنلذلك":ويقابلها

،(8-2:6)الأولبطرسرسالة"يخزيلنبهيؤمنوالذيكريماًمختارأ

.(23:9)روميةأهلالىرسالة

سبيلأ"القفرفيقَؤمُوا،الربطريقأعدواةيرَبلافي،صارخصوتُ"-

.(3:40اشعيا)

البَرية،فيصارخصوتُالقائلالنبيبإشعياءعنهقيل...":ويقابلها

.(3:4)لوقأ،(3:23)متي"مستقيمةسبلهاصنعواالربطريقأعدوا

.(53:4)إشعيا"تحملهاوأوجاعناحملهااحزانخالكن"-11

أسقامناأخذهوالقائلالنبيبإشعياءقيلمايتملكي":ويقابلها

I:8متي)"أمراضناوحمل V).
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13-

1f_

15-

11_

17-

.(8:53)ايعش)شُفينا"وبجُبُرِه..."-12

الأولىبطرسرسالة"شُفِيتُمبجَلْدَتِه...":ويقابلها

(24:2).

.(1':53)اشعيا"المذنبينفيوشفعكثيرينخطيةعملوهو..."

رسالة"الخشبةعلىجسدهفيخطايانانفسههوحملالذي":ويقابلها

.(2:24)الأولىبطرس

أرسلني،المساكينلأبشرمسحنيالربلأنعليْالربالسيدحوُر"

وللماسورين،بالعتقالمسبيينلأنادي،القلبمنكسريتِصْعأل

.(61:1،2)إشعيا"للربمقبولةبسنةلأنادي،بالإطلاق

الذيالموضعوجدالسفرفتحولماالنبيإشعياسفراليهفدفع":ويقابلها

أرسلني،المساكينلأبشرمسحنيلأنهعليئالربروحفيهمكتوبأكان

بالبصر،وللعُيْ،بالإطلاقللمأسورينلأناديالقلوبالمنكسريلأضفى

،4:18)لوقا،المقبولةالرببسُنةِوأكرزالحريةفيالمنسحقينوأرسل

المعصرةدستقد،المعصرةكدائسيوثيابكمحمرلباسكبالما"

اشعيا"ملاسيكلفلطختثيابيعلىعصيرهمفرش..وحدي

(63:2،3).

خمرمعصرةيدوسوهو...بدممغموسبثوبمتسربلوهو":ويقابلها

.(19:13،15)يوحنارؤيا"الهوغضبسخط

إشعيا"يطلبونيلمالذينمنوُجِدْتُ،يسألوالمالذينإلىأصغيت"

(65:1

يطلبوني،لمالذينمنوُجدْتُ:ويقوليتجاسر)شعياثم":ويقابلها

.(01:20)روميةأهلإلىرسالة"عنييسألوالمللذينظاهراوصِرْتُ

.(66:24))يثعيا"تطفألاونارهم،يموتلادودهملأن"

.(9:44)مرض"تطفألاوالناريموتلادودهمحيث":ويقابلها
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المسيحبمجيءمتنبئةنبوءةأنهاعلىإشعيانبوءةإِلىالمسيحيةنظرت

دالةالسواءعلىواللاهوتيةالناسوتيةالمسيحصفاتكلمتضمنةمريمبنعيسى

ها.آيةنفسهالسيديعطيكمولكن":قولهفيوضوحبكلتجسدهحقيقةعلى

نأعرفممىيأكلوعسلًازبدا،ليئوُنافجماسمهوتدعوإبنأوتلدتحبلالعذراء

(؟)"الخيرويختارالشريرفض

تحملهاوأوجاعناحملهاأحزانناولكن":قولهفيالكَفارِىموتهدةومؤك

معاصينا،لأجلمجروحوهو،ومذلولاالهمنمضروباًمصابأحسبناهونحن

اثمعليهوضعوالرب...شفيناوبجُبُرِهعليهسلامناتاديب،آثامنالأجلمسحوق

.(2)"جميعنا

قوله:أنإشعيانبوءةفيالمسيح!فاتمنالمسيحيةالعقيدةترىكذلك

زبولونأرضقالأولالزمانأهانكما،ضيقعليهاللتيظلاميكونلاولكن)

السالكُالشعبُ،الأممجليلالأردنعبرالبحرَقيرطُريخألايُكرمنفتاليوأرضَ

عليهمأشرقالموتظلالأرضفيالجالسون،عظيمأنورأأبصرالظلمةفي

.(3)"عظيمنور

النبوءةهذهتحققدليلوأنالجليلفيبالشارةمناداتهإلىإشارةالقولهذا

البحرعندالتيناحومكفرفيفسكنوأتىالناصرةوترك"متيانجيلفيوردقد

وأرضُوأرضُزبولونالقائلالنبيب!شعياءقيلمايتملكيونقتاليمزبولونتخؤمفي

نورأأبصرظلمةفيالجالسُالشعبُ.الأممجليلُالأردنعبرُالبحرطريقُنفتاليم

ابتدأالزمانذلكمن،نورعليهمأشرقوظلالهالموتكورةفيوالجالسون.عظيمأ

.(4)"...يكرزيسوع

.(15،)1()شيا)7:41

.(6-53:4))ثعبا(2)

.(9:1،2)اضعيا(3)

.(17-4:13)ش(4)
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محتقر":المسيحهذاسيرفضوناليهودانإلىإشيانبوءةأشارتكذلك

فلممحتقروجوهناعنهوكمستْرالحزنومختبرأوجاعرجل،الناسمنومخذول

.(1)"بهنعتد

أما،ظلم":اتهمعندماالمسيحصمتكذلكإشعيانبوءةتناولتكما

فلمجازيهاأمامصامتةوكنعجة،الذبحإلىتساقكشاةفاهيفتحولمفتذللهو

.(2)"فاهيفتح

لاوللسلامرئاسفلنمو"داودلعرشوارثاًسيكونأنهكذلكصفاتهومن

إلىالاَنمنوالبربالحقويعضدهاليثبتهامملكتهوعلىداودكرسيعلىنهاية

.(r)(غصونهمنغصن.وينبتيسيجذعمنقضيبويخرج)،"الأبد

مخلصكهوذاصهيونلابنةقولوا..."أورشليمإلىمنتصراًدخولهوفي

.(4)"...آت

لذلك":الاَثمينمعسيصلببأنهالمسحعنالنبيإشعيانبوءةكذلك

نفسهللموتسكبانهاجلمنغنيمةيقسمالعظماءومعالأعزاءبينلهأقسم

حينئذ"(27:38)متيإنجيلفيالنبوءةهذهتمتوقد.أثمة)5(معوأحصى

مرقسإنجيلوفي"الشارعنوواحداليمينعنواحدلصانمعهصلب

فتم"يسارهعنوآخريميفعنواحداًلصينمعهوصلبوا":(15:27،28)

ايضاًوجاءوا":(23:33)لوقاإنجيل.وفيأثمةمعوأحصىالقائلالكتاب

."معهليقتلامذنبينآخرينباثنين

:r)إشعيا(1) 5 r).

.(53:7)إشعيا(2)

.()3(إشعيا)26:11

.()4(إشعيا)26:11

.(12:53)إضعيا(5)
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معوجعل":موتهعندغنيمعميدفنأنه)شعيانبوءةفيكذلكوجاء

فمهفييكنولمظلمأيعمللمأنهعلى،موتهعندغنيومعفبر.الأشرار

.(60-27:75)متيانجيلفيالنبوءةهذهتحققتوقد(1)"عى

أولمنتبدأإشعياسفرمسيحانيةأن(2)الكاثوليكيةةسي!كلارجالويرى

مأإشعيامعاصريالىالأولالإصحاحمضمونيتوجههلفيقولونفيهاصحاح

بماأمالبابليبالجلاءالنبوءةبهالمقصودهلأي؟مستقبلزمانالىفيهالنظر

لاالتيالجليةبالمواضعنبدأذلكولتحقيق؟المسيحالسيدعهدفيسيكون

ربالمولىيقوللذلك"قولهانفيرون.منهاالمرادتعيينفيشبهةتحتمل

بيديوأعود،أعدائيمنوانتقمخصمائيمنأستريحانيآه)سرائيلعزيزالجنود

قفاتكوأرد،شوائبككلوأنحيالكورفيالخبيثمعدنككبْسأفنحوك

لأن،الأمينةالقريةالعدلمدينةَنْيَعْدُتذلكبعدكالابتداءوثيريك،كالأولى

وتاركو،سواءيكونوالخطاةالِمذنبينوهلاك،بالبروتائبوهابالحقتفدىصهيون

منوتخزوناشتهيتموهاالتي(3)مْطُبلاأشجارمنيخجلونلأنهم،يفنونالرب

لهاليسوكجنةورقهاذبلقدكبطمةتصيرونلأنكم،اخترتمبرهاالتيالجنات

قنْوليسمعاًكلاهمافيحترقانشرارأوعملهفشاقةالقويويصير،ماء

.(4)"يطفيء

يتمالزمنذلكفيلأنهالمسيحزمنىلاًايلجإيماءءتومي)نماالنبوءةهذه

علىهمالذينالروحيينأبنائهوبينالجسديين)براهيمأبناءبينالدائمالانفصال

نعبيرفياشكاليبقلمبهالمقصودوتعينالموضعهذاتقررف!ذا،وبره)يمانه

.(53:9))ثيا(1)

.49ص)شعبالسفرمقدمةالكاثوليكيةالعربيةالترجمة(2)

أنظر:.العباتضجرةهيهنهالبطمضجرة،3)

.Oesterly & Robinson: An Introduc. to the Books; P.M
.(31-24:؟)اضعيا(4)
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نأثَمًمنوفهم،الوثيقالارتباطمنأجزائهبينلماكلهالإصحاحببقيةالمقصود

ماإلابهايرادلا(20-10)،(9-2)الفقرتين-فيإليهاالمشارالمواعيد

ذكر.

مثللصرنابقيةلناأبقىالجنودربأنلولا"التاسعةفالآيةذلكوعلى

الروحيبالخلاصفيهوتمتعتالمسغزمنالىتسَوجهإنما"عمورةوشابهناسدوم

القديسأنويرون،الرومانأيديعلىاورشليمدمارعندايضاًالزمنيةوالنجاة

فيالموضعهذانقلحيث،بالذاتالزمنيةالنجاةوهوالمعنىهذاالىنظربولس

.(1)الرومانإلىرسالته

تأكلونف!نكموسمعغشئتم)ن"19الآيةأنالمسيحيونيرىكذلك

بوجهالروحيةالفوائدعلىتحملأنينبغيالطيباتهذهأن"الأرضطيبات

والقديسباسيليوسالقدي!فسرهاكماالزمنيةالفواثدعنتخرجولاالخصوص

ايرودلمس.

لمسيحانيةعامةبنتيجةالكاثوليكمنالمسيحيونالدينرجاليخرجثم

علىتصدقهي)نماالآياتهذهمنثبتقدوإن:قائلينكلهالأولالإصحاح

منزلةمنهومنزلةمنفكغيرارتباطاًتَقَذمَهابمامرتبطةأسلفناكماوهيالمسيحالسيد

المسيح.زمنالىيشيرووعيدووعدتقريعمنفيهبماكلهالفصلأنتعينالنتيجة

فيهكانوابحمقونبذوهإسرائيلجهلهالذيإن:نقولذلكولبيان:يقولونثم

شعبارشدطالماالذيالكلمةالربهوإنماوالحمار)2(الثورمنغباوةأشد

مواطنإلىبنفسهليرشدهمبينهمتجسدوأخيراًوالأنبياءبالملائكةاسرائيل

الىءيومىوذبائحهم"(اليهودأعيادعن)عراضهمنالربأعلنهماوأن،السعادة

لعدموالذباثحالأعيادلهذهال!انةالشريعةنسخمنالمسيحمجيءبعدحدثما

.(9:29)ريةأهلالىالرسالةأنظر(1)

.(4-1:3)اضعيا(2)

.(14-11::1)ابشا(3)
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ةي!ولانرفض)ذن":بقولهبولسالقديسذلكبينكماالخلاصفيمنفعتها

هي)نمااليهود)2(أيديمنهاالمملوءةالدماءوهذه(1)8نفعهاوعدملضعفهاالسابقة

.(3)"بنيناوعلىعلينادمه":بقولهمعليهميقعأنودواالذيالمسيحدم

هماإنما(1:16)اشعيافيالمذكورينوالتطهرالاغتسالهذاأنكما

رؤساءهم(23)الآيةفيالمذكورونوالرؤساء.المسيحيةالسوديةالىاشارة

(t)موضعهمفيشعيدهمالذينوالمضيرونوالقضاةوالفريسيونوالك!بةالكهنة

.الجديدةصهيونرعاةومائروالأساقفةالرسلهم

يقولأنأحدهماللقارىءاعتراضينهؤلاءالمسيحيالدينرجاليتصورثم

منذواليهودللأوثانعبادتهمعلىاليهوديؤنب)نما(1:29)إشعيافياللهإن

هذهأنهووالجواب،الأوثانعبادةمنشيءفييكونوالمبابلسبيمنرجعوا

السيدعهدفيمنهمكانبمنتختصلاالشعبجملةالىهناالموجهةالتانيبات

عهدمنذولكنفقطموسىعهدمنذلاتقدمهممنكلتشملولكنها،المسيح

رؤوسهمعلىيقعأنينبغيالمذكورينالشهداءباكورةمنذسفكدموكل،هابيل

النبيعينفيجرثومتهممنالجسدييناليهودوجميع،المجد)5(لهالسيدقالكما

السالفة.الجرائممكيالستجممالمستقبلةجرائمهواحدشخصبمنزلة

النقميحملونالآباءمنكثيرأإن:يقولأنفهوالثانيالاعتراضأما

بابل.الىاليهودسبيعلىالموضعهذافيالمذكورة

هذاأنوباعتبارئانويبوجهالمذكورالسبيعلىيحملونهاإنماهووالجواب

علىإليهالمشاراور!ثليمدمارعلىيحملونهاأخروجهومن،لهابداءةكانالسبي

.(7:1A)البردينالىرصالة(1)

.،1:15))ضيا(2)

.(27:25)قى(3)

.(1:26))ضيا(4)

.،23:35)ش(5)
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نفوذها.لتماممحققأكونهوباعتبار،الأصالةبطريقالرومانأيدي

صفاتمنكثيرعلىشواهداشعياءسفرفيالمسيحيةالعقيدةوجدتولقد

بعضهيماالمسيحياللاهوتعلماءفيتساءللاهوتهفيمريمبنعيسىالمسيح

.(؟"؟إشعياءنبوءةفيالمسيحلاهوتعلىالأدلة

يكوناليومذلكفي":إشعياقوليذكرونالسؤالهذاعلىإجابتهموفي

(2"إسرائيلمنللناجينوزينةفخرأالأرضوثمر،ومجدأبهاءالربغصن

الأنبياءاصطلاح،المسيحإلىيشيرذلكأنالترجيحكليرجحمماانهويقولون

غصنلداودوأقيم،الربيقولتاتيأيامها":إرمياقالفقدبالغصنتلقيبهعلى

وفي:كذلكإرمياوقال"الأرضفيوعدلأحقأوُجريوينجحملكفيملك،بر

فيوبراًعدلاًفيُجريالبرغصنلداودانبتالزمانذلكوفيالأيامتلك

كذلك:وقوله"الغصنببديآتيهانذالأني..."زكرياوقول،(3"الأرض

.(4"الربهيكلويبنيينبتمكانهومناسمهالغصنالرجلوهوذا"

المترجمةاللفظةنفسهيبغصنالمرتجمةاللفظةالآياتهذهكلوفي

.(4ْ2)اشعيافيبغصن

منغصنوينبتيسيجةعمنقضيبويخرج":أيضاًإيثعياءوقال

فيعنهاتختلفالمسيحييناللاهوتيينرأيفيهناغصنكلمةولكن(ْ"أصوله

ولما،يقولونكماالقرائنمنيظهركماالمسيحالىتشيرأنهارغمالسابقةالآية

يتفعحكمالاهوتهعنينبئونحينللمسيحاللفظةهذهاستعملواتدالأنبياءكان

ذلكعلىدلالتهاترجح،ه:23وارميا،(\:11)إشعيافيالخصوصعلى

-r14،النظامياللاهوتعلم5(1) o.

.(4:2)اضعيا(2)

.(33:15)،(23:5))ريا(3)

.(12:6)،)4(زكريا)3:8(

"ه()شعيا)11:؟(.
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بصددها.نحنالتيالآيةفي

للنبييهوهفيهيظهروالذيإشعياسفرمنالسادصالإصحاحأنيرونكما

يوحناأخبرفقد،دوماًلهالمسبحينالملائكةبجنودمحاطأالمقدسهيكلهفي

كلالآنيعبدهالذينفسهالمسيحهوالنبيكلامفيذكرالذييهوهأنالرسول

.(؟)"عنهوتحدثمجدهرأىحينهذاإشعياءقال"المسيحيين

نأعلىيدلعذراء)2(منمولودعنإشعيانبوءةانالمسيحيونيقولكذلك

هي:اشياءاربعةعلىبناءوذلكللأبالمساويالأزليالههوابنالمولولدذلك

معنا.اللهأيعمانوئيلتسميتهمن-1

قديراًإلهاْمشيراًعجيبأوتسميتهA:8)ارضهإسرائيلأرضئسميةمن-2

.السلامرئيسأبديأأبا

وأبدية.عامةمملكتهكونمن-3

.وحدهاللهبملكيختصمماوملكهاتيانهنتائجكونمن-4

المحققينبعضسماهالذيالجزءوهوإشعياسفرمنالثانيالجزه(ما

رأىفقد66-40منالإصحاحاتمجموعةوهوالثانيب!شعياDriverومنهم

كتاباًأحدهمفيهكتبوقدجملةالجزءهذامسيحانيةالمسيحيةالديانةرجال

الموضوعإنالمسيحياللاهوتعلماءوقال،(3)"إشعيافيالمسيح"بع!وان

منهايتبينصريحةنبواتوفيها،وملكوتهالمسيحهوالإصحاحاتهذهفيالأهم

شركلمنبلفقطبابلسبيمنليسومنقذهمشعبهفاديهووكونهشأنهسمو

.(41:12)يوحنا(1)

.324ص،النظامياللاهوتعلم،(2)

:V_1)اضعيا 9 ) ? (11_ I1: V).

.داودمرضالقىتعريب،اثعيافيالسيح5ماير.ن.تدكتور(3)
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جميععلىويتغلب،('اله"معوالمصالحةالخطيةمغمرةلهمسيعيدوأف

تنتشروديانته،الظلمةملكوتويي!دالأرضأقاعيالىيمتدملكوتهوأن،أعدائه

.(2)لاهوتهعلىدليلذلكوكلالعالمكلفي

للاهوتألقابأمتضمنةواعتبرتهاإضعياسفرمن،ياتالمسيحيةوقداتخذت

:الآياتهذهمنالمسغالىتشيرأنهاعلىالجديدالعهدفيمستعملة

ربقدوسقدوسقدوسوقالكiiنادىوهذا"(ه-3:6)اشعيا-1

الصارخصوتمنالعتبأساساتواهتزت،الأرضكلملءمجدهالجنود

الشفتيننجسانسانلأنيهلكت)نيليويلفقلت.دخانأ،3(البيتوامتلأ

الجنودربالملكرأتاقدعينيلأنالشفتيننجسشعببينساكنوأنا

ربالملكانه)شعياعنهقالالذيان(12:41)يوحنافينجدحيث،

.حي!صلاهوالجنود

،..مخلصكائيلامرقدوسإلهكالربأنالأني"(43:3)اشعيا-2

المسيح.يسوعومخلصناربنا(Y:18')الثانيةبطرسرسالةاليهاقشيرحيث

."مخلصغيريوليسالربأناأنا"(43:11)3-)شعيا

4:8الرسلاعمالفيهاالمسيحلاهوتإلىلثرحيث 1 Yغيرهبأحدوليس

ناينبغيبهالناسبينأعطىقدالسماءتحتآخراسمليسلأنالخلاص

.،بخلص

الخ....إبنأونعطيولدلنايولدلأنه"(6:9)-)ضعيا4

:(2:11)لوقافيليسوعلاهوتية!فاتمنوردماالىالآيةهذهولثر

الىرسالةوفي"الربالمسيحهومخلصداودمدينةفياليوملكمولدانه"

يوحناوفي(11:8،(19:12)يوحنارؤياوفي(1:8)العبرانيين

:it-4)"(12-53:5))شعيا(1) U).

.32؟ـه8النظامياللاهوتعلم8(2)

Edward"!عBibo...الإلهيالتبليمعيظهرالدخانهذااندورم)دواردوبرى(3) Dhom
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كائن"أنا)براهيميكونأنقبللكمأفول:الحقيوعلهمقال":(8:58)

ونقصوا،حدأالاثنينجعلالذيسلامناهولأنهآ(17-2:14)افسسونر

فيالوصاياناموسبجسدهمبطلأ،العداوة-أيالمتومطالسياجحائط

سلامأ،صانعاًجديداًواحدأ)نسانأنفسهفيالاثنينيخلقلكيفرائض

فجاء،بهالعداوةقاتلًابالصليباللهمعواحدجسدفيالاثنينويصالح

."والغريبيينالبعيدينأنتمبسلاموبشركم

لثرالجديدالعهدوآيات،المسغعننبوءةهيإشعيافيالقديمالعهدفأية

ولهالربوهوالمولولدولدالهوأنهأييسوععلىالنبوءةهذهصدقالى

شيءكلعلىوالقادرهوإلاأحديعرفهلي!عجيباسملهوالذي،ريامة

إشعياءآيةفيالمسيحألقابفجميعالسلامورئيسإبراهيمقبلكانوالذي

.(0)بالوحيالجديدالعهدوفيبالمعنىبيسوعمخصصة

لهتحكموذراعهياتيبقوةالربالسيدذاهو"(40:10)اشعيافيوردوما-5

."فدامهوعُغلَئهمعههُنَرجنأذاهو

,2lei)يوحنارؤيافيليسوعلاهوتيةصفةإلىلثر a ( ) Y: Yم!ريعأآتيأنا

."عملهيكونكماواحدكللأجازيمعيواجرتي

رب،وفاديهاسرائيلملكالربيقولهكذا"(44:6)فيإشعياقولكذلك-6

."غيريالهولاالآخروأناالأولأنا،الجنود

أنا":(13:22)يوحنارؤيافيلنفسهيسوعوصفعنوردمامعيتوافق

.8والآخرالأول،والنهايةالبداية،والياءالألف

أما":(53:01،12)إشعيافيوردماأنالمسيحيةالعقيدةترىكذلك

أيامهتطولنسلًايرى)ئمذبيحةنفسهجعلان،بالحزنيسحقهبانرُسفالرب

."الخ...تجحبيدهالربومسرة

عليهادلتالتيالصفةتلكعيسىالمسيحكهنوتيةالىاشارةذلكفيتدون

.324ص8انظامياللاهوتعلم،(1)
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القديمالعهداثاراتفمنوالقديمالجديدالعهديناسفارمنعديدفياثارات

وزكريا(110:4)مزمورالسيحيةالنظرةترىكماعيسىالميحكهنوتيةالى

مثلالجديدالعهدوفي(9:24،25)ودانيال(53:10)داثعيا،(3:61)

فياليهالمرموزهوأنهالىأشيركما(20:,)،(6:5)العبرافيينرسالة

ذلكوضحوقدالذبائحوفيالعظيمالكهنةرئي!فيولاسيمااللاويالكهنوت

والقبرلاللهالىالاقترابحقوله،(2:16)فيالعبرانيينالىالرعالةكاتب

يوحناانجيلفيذلكوضحكماالعظيمكهنتهمكرثيسعنهمالنيابةفيتعالىلديه

كونأنالمسيحيةالعقيدةأسحابيرىولذلك،(11:42)،(16:28)

أوضحمنوالشفاعةالذبائحفيبالربيختصفيماعنهمينوبكاهنأالسيح

منكله(53)الإصحاحأنالمسيجةلاهوتيويرىكما،؟"المقدسالكتابتعاليم

المسيحيةالعقيدةوترى.،عيسالمسيحفيوالفداءالخلاصصفةعنيعبراشعيا

نسلكعلىروحيواسكب..":قولهفى(44:3))شعيافيوردماأنكذلك

وكذلك.القدسروحوهوللمسيحالثالثالأقنومالىاثارة"فريتكعلىوبركي

لهمفتحولقدسهروحوأحزنواتمردواولكنهم8(1.:63،)شعيافيوردما

.القدسروحالثالثأقنومهفيالمييحالىاثارةهذاانما"...عدواً

فيفهوللمسيحالملكيةالصفةعلىاشعبامنالميحيونبهيستشهدمااام

قدوصقدوس)ا!ثعياقولفييرونكذلك،(7-9:6)،(7:14)الآيات

التثليث.عقيدةإلىاشارة(6:3)في(قدوس

اشعيام!فرمنفقراتأربععليهاتشتملالتي(الربعبد)ضخصيةعنأما

ن!ف(52:13-12:53)،(50:4-9)،(49:1-6)،(42:1-4)

للأمبابعيسىالمسيحهوهذاالربعبدأنتققدكذلكالميحيةالعقيدة

التالية:

مشملعملهوأنالعبدذلكهوأنهنفه*ايصفالأولىالمجموعةفي

.811-النظامياللاهوتعلم(1)
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بيوتؤمنواتعرفوالكياخترتهالذيوعبدي،الربيقولشهوديانتم)الدينونة

ويقولنفسهالعبديتكلمالثانيةالمجموعةوفي،(43:10)هو(ناأنيوتفهموا

المجموعةوفي،(6-49:1)للأممنورأليجعلهوصانهاصطفاهتداله)ن

ابتغىمنبهاكافاهالتيوالآلامالعناءعنمتحدثاًأيضأنفسهالعبديتكلمالثالثة

العبدحياةعنبيانفهيالرابعةالمجموعةأما(9-55:4)وخلاصهمخدمتهم

بعدأكملمعرفةعرفهالذيالشعبلسانعلىالحديثجاءوقد،وموتهوعمله

موته.

انهفريقفقالوتعددتالآراءفيهائفرعتفقدهذهالعبدشخصيةعنأما

نإوقيل،موسىأوزربايلأنهالىآخرفريقوذهب،نفسهالثاني)شعياأو)رميا

هذامنالمختارةالنخبةالأقلعلىهواوواحدفردكانهكلهالشعبيمثلالعبد

إليهالصثارالعبدأنفكرتفقدالمسيحيةالكنيسةأما،اللهاصطفالهاالتيالثعب

ذاته.الصيحيوعهوالسفرمنالمجموعاتهذهفي

مسائلفيالكتابةبكثرةعرفواممنالمسيحيالدينرجالأحدويقول

رسمهالذيالعبدذلكشخصيةفيفاصلبقولالجزمعلينايصعب)نه:(1)الدين

التطبسيقفيالحرصجانبنلزمأنوينبغي:يقولثمأناشيدهفيالنبي

لمعو!س!،أبرصالرابعةالمجموعةفياليهالمث!ارالبدلأنذلك،والتخريج

علىتنطبقللعبدالأناشيدرسمتهاالتيالصورةأننذكرانوينبغي،أبرصيكن

ديه.عبدأيكونأنيرتضيانسانكلعلى-أجزائهابعضفيالأقل

الذيللمسيحوالتفسيرالتخريجمسألةفيالصسلمينكتاببعضشاركوقد

يدعلىالعالمخلاصإلىتشيرإشيانبوءةأنالنويريرأىفقد)شعيااليهأشار

هذافيإشعيالنبوءةنصأالنويرييرويذلكوفي،اللامعليهمحمدالنبي

لإشعياالربحديثالنويرييرويإذأيدينابينالذيالنصعنيختلفالأن

الضالين،منضالةولا،العميانمنأعمىلاأميأنبيألذلكباعث)ني":قائلًا

.110ـه(المقدصالكتابالىالمدخل)سبدحيبالذ!(؟)
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قؤالولا،بالفحثىمتزينولاالأسواقفيصخابولا،غليظولابفظليس

لباسه،السكينةأجعلثم،كريمخلقكللهوأهب،جميلبكلأسدوه،للخنا

طبيعت،والوفاءوالصدق،معقولهوالحكمة،ضميرهوالتقوى،شعارهوالبر

إمامهوالهدى،شريعتهوالحق،سيرتهوالعدل،خلقهوالمعروفوالعفو

..الجهالةبعدبهوأعلم،الضلالةبعدبهأهدي،اسمهاحمد،ملتهوالإسلام

.،ا،خلا

الذيالمخلصفيهيظهرجديدبعصرالتشيرفكرةأنيرىف!نهبرستد،2،أما

التفكرمنبحذافيرهانشاتقدالفكرةهذهوالآلامالشرورمنيخلمالعالم

بعدفيهأشرقتقدتكنلموقتفيالمصريالفكررجالبهقامالذيالاجتماعي

بقاعمنبقعةأيفيالإنسأنيةالعلياللمثلالصورتلكمثلالإنسانروحعلى

وتجاسرالواقعةالأموروراءماالىالاجتماعيالمصريالمفكرنظرفقد،الأرض

بهاءالعبرانيالنبيبذهنعلقوحينما،مثلىعدالةعصربحلولالاعتقادعلى

المصريكتفيفوقيقفالواقعفيكانف!نهمنهاأعلىأفقالىوارتفعالرؤياتلك

يقولكما-فلسطينسكنواالذينالقومهؤلاءعندالدينيالتفكير)نحيث-القديم

علىلهاثابهةكئيرةنجاريبفياعتمدكماالحالةهذهفيجوهر.يعتمد-برستد

اندمجواالتيالكنعانيةالجماعاتفيباقيأوجدوهكماالماضيتراثمنالاستقاء

إلهصفاتنتناولالتيالمصريةبالأفكارمفعمأالتراثهذاوكان،ندريجأفيها

...الناسبينعادلًاحاكمأوتعد.سم!ثلا

.48Iعص146بالقافةوزاؤلهثر(الأدبفنونفيالأربنهاية)النوريالدينثهاب(1)

.389ص8الضيرفجر5برتدهـ..ب(2)
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لخاتمةا

آراءأوردناوقدالبحثمنهايتكونالتيالمختلفةالعناصرمناقشةانتهتفقدوبعد

علىيتسنىحتىالمناقشةمنموضعهافيوعرضها)ثباتهااللازموالباحثينالعلماء

هذهاحدترجيحأوللمناقشةالمطروحةالمسألةفيرأيأومعينةنتيجة)برازضرئها

وجاهتها.لهالأسبابالآراء

ةطل!علاعنالحديثبصددالبحثمنالأولالبابعناصرمناقشةومن

القديم،الملكيالعهدإباقالعبريالمجتمعٍفيمتمثلةكانتالتيالاجتماعية

قيامهعلىساعدتالتيالدينيةللسلطةعدواولدالملكيالنظامأنندرك(نأمكن

علىسلطانهامنالكثيرسيسلبهاالنظامهذاأنتمامأتدركلأنها،كرهأوتاسيسه

العبريالمجتمعفيالملكيةأسسالذيالنبيصمويلأنهذادليل،الناص

الملكثاءوليظلأنعلىدائمأيعملكان،والحاحهمالشعبضغطتحت

ذلك،لهأتيحكلماشاءولعلىالضعبحفيظةيثيروظل،بأمرهيأتمرلهخاضعأ

داودح!محينالبعضبعضهايحطمالجديدةالسلطةيجعلأنصمويلأرادبل

تحاولمنهماكل،السلطتينبينالصراعوظل،الحكمفييزالماملكأوشاءول

إداراتمنادارةمجردالكهانةفجعلهذاالىداودتنبهوقدالأخرىعلىالسيطرة

يشاءمنيخلعأنالملكسلطةمنوأصبحالعلباالملكيةللقوةتخضعالبلاط

فعلكما،واتجاهاتهسياستهءمتفقأيراهبماللكهنةرئيسأيشاءمنويعين

هوبهتحتفظأنالكهنوتيةالسلطةاستطاعتماوكل.وصادوقأبياثارمعسلهمان

تتويمجه.عندالجديدالملكبمسحتقومأن

كانإسرائيلمنهاعانتالتيالأزمةأوالنكبةأنهيالأخرىالنتعجةأنكما

واضح.كبيردورفيهاالملكيللنظام
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وعرضالعلماءآراءمناثةبعدلنايبرزماأوضحن!فنفسهللسفربالنسبةأما

بالغالغموضشديدمحتوياتهمنكثيرفي)شعياسفرأنالمتباينةالنظروجهات

الىالسفرتوثيقفيوصلأنهيدعيالآنحتىباحثلنايظهرولم،الاضطراب

كئيرتأريخمحاولةأثناءرأينافقد.تنهيهأنعنفضلأالخلافحدةمنتقللنتيجة

التيالأدلةوضعفقوةبينوالتفاوتالنظروجهاتفيالتباينمدىفقراتهمن

أمامعاجزأيقفمننجدماكثيرأبل،التاريخاستقراءمنالآراءاصحابيسوقها

تسربماالىهذاويعزون،مضطرباوغامضهناالنصبأنمعترفأمعينةفقرة

يمنعلاهذاأنغير.والنساخعائُجلاأيديعلىوزياداتحشومنالسفرالى

معين.تاريخفيحدثتمعينةحادثةالىبوضوحيشيرماوجود

فييكنلمالسفرأنالىنصلأنأمكنناالإشاراتهذهبعضضوءوعلى

-40)منهالثانيالقسمفيواضحةاشاراتبهإناذواحدنبيعملمنمجمله

البابليالسبيفترةخصاثصمنخاصةالإشارةهذهأنفيلكلاتجعلنا(66

منهاخرجمهجورةأصبحتبأنهاأورشليموتصوير،مثلأقورشاسمكذكر

المسبيينامليداعبماالىالأربعينالإصحاحبدايةفيالإشارةاو،ذووها

تمهيديطلبالبريةفيصارخصوتينطلقحينفلسطينإلىالعودةفيالقريب

الىعادالربأنمنالنصاليهيشيرماأوالعاثدينأمامالصحراءفيالطريق

نغمةأيضأذلكعلىالأدلةومن،هجرهاالتيطليقتهالىالرجليعودكمااسراثيل

عنيشفمماالسفرمنالأخيرةالإصحاحاتقسودالتيوالبهجةوالتفاؤلالفرح

.التعبيراتهذهلصاحبوالبهجةبالأملمشبعةنفسية

التيالفقراتبعضباسناءالأولىوالثلالينالتسعةالإصحاحاتأنكما

النبياشعياعصرفيحدثتأحداثذكرعلىتشتمل،مناقشتهاأثناءاليهاأشير

كاتفاقحزقياوابنهآحازعهدفيحدثتالتيالأحداثتلكوبالذاتأورشليمفي

آحازخلعومحاولةآشورضدحلفهماالىيهوذاضمعلىرمليابنفقحمعرصين

عهدفيلأورشليمسنحريبحصاروكذلك،منهبدلأحليفهماطبئيلابنوتععن

قطيذكرلمبلالسفرمنالأولالقسمفيالاسنحريباسميذكرلماذ،حزقيا

الموضع.هذافيالاالقديمالعهدفي
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الجزءمؤلفأنتثبتلغويةقرائنعلىكذلكاللغويةالمناقشةدلتكما

منكثيرفيالثانيالجزءمزلفعنواضحاًاختلافأيختلفالسفرمنالأول

قصيرةغاضبةحمام!يةالأولالجزءفعبارات،واللغةالأسلوبخصائص

مفرداتوأن،اللغةفيالكلاسيكيةالمرحلةيناممبجزلرصينوالأسوب

والفسادبالانحراتيعجالذياشعياعصرمعتت!اسبالأولالجزءوتراكيب

الجزءبينما،والهزيمةوالقتلوالناروالعذابالويلألفاظلذلكفتسود،والغي

مناسبةهادئةفيهوالبارة،والغناءوالبهجةالفرحالفاظعليهتغلبالسفرمنالثافي

ونعبيراتألفاظهناكأيضأ.الأولىالإصحاحاتفيكماهالحرةغاضبةليست

منالمقابلالآخرالجزءفييقاربهاأويوازيهامانجدلاخاصةلغويةولوازم

السفر.

الىبالإضافةهذا،مختلفينكاتبينللسفربأنالقائلالرأينرجحذلكلكل

المقحمة.والتعبيراتالألفاظمنكثيرأبالسفرأن

نأالتاريخيةالأحداثضوءعلىالسفرمناقشةخلالمنلنايتبينكذلك

نأالواضحمن)ذ،واصحاحاتهفقراتهترتيبفيالزمنيالترتيبيفتقدالسفر

السادسالإصحاحفيواضحهوكما،اضعياةنبؤأولهوليسالأولالإصحاح

اسرائيل.بنيالىبرصالتهلإشعياالربتكليفثهديصفالذي

منواحدأنهنفسهلإشعيابالنسبةاليهاالوصولنستطيعالتيأيضأالنتاثجمن

العاليةمكانتهبدليل،الحكمفيالمثماركةلهمتتحلمالذينالملكيةالأسرةأفراد

يوجههالذياللاعوالنقدالهجومفيالبالغةوجرأتهمجنفهرغمالملكيالبلاطنر

منيتضحكماالملكيالقصرموظفيكباروتعيينخلعفيوتدخلهالحكامالى

منه.بدلأحلقيابنالياقيموتعيينالقصرمديرشبناخلعفيدوره

الحربفيالأخرىالدولباساليبالواسعدالمامهالعاليةثقافتهأنكما

الأخرىللأممالسياسيةبالاتجاهاتوخبرتهوتقاليدهمبعاداتهم!المامهمل!لاو

فييعملونوالذين،مصرفيالنيلضفاتوصفكما،بدقةالأماكنووصف

وسفن،والكتانالنيجصناعةفيوالعاعلين،والثباكبالشصالسمكصيد
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حياتهمنفترةعاشأنهاستنتاجإلىيدعوناذلككل،والنخيلوالمزارع،البردى

أجلمنالبلادلهذهزيارتهتكونوقد،أهلهاوخالطالبقاعهذهفيالأولى

يعرفبهامتمرسخبيرتاجروصفويصفهاالنساءزينةأدواتيعددفهو،التجارة

منأنواعوإعدادوحصدزراعةطرقبعضبالتفصيليصفأنهكما،بدقةأنواعها

مواطنها.فيرآهابدلاالنباتات

فيجديدةمرحلةيمثلإشعياسفرأنفهودينيةنتائجمنبهنخرجماأما

لاعالمياًإلهأمرةلأوليظهرالذييهوهصفاتفيذلكيتم!لالعبريةالديانة

وتتأكدواحدةوليمةعلىالشعوبكليجمعهوبلوحدهابإسرائيليختص

والمثيلالثبيهعنيهوهتنزيهأنكما،قبلمنموجودةتكنلمبصورةلهالقداسة

والآلهةالأرباببقيةبينواحداًيهوهكانأنبعدالثانيإشعياسفرفيواضحاًيظهر

قبل.من

الموفقوالله

!ا!!ألارُسربصفصأ،

ط"كا*أر!أ!اي!!اايخمايىصس،
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والمراجعالمصادرثبت

والمعزبة:المربيةوالمراجعالمصادر:أولًا

.1956،القاهرة،المقدسالكتابجمعية:المقدسالكتاب
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1971.

الجوهرومعادنالذهبمروج،المسعوديالحسنبنعليالحسنأبو
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.1911سنةالقاهرة(اليهودية)الأديانمقارنة،(رو!كد)شلبيأحمد

سنة،دثق،التاريخفيواليهودالعرب،(دكتور)سوسهنسيمأحمد
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